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কঙ্ধছেবী 
বরজ্জল।লে বক্ফ্যোগ।থযায় প্রণীত 

মঙ্গলা৮রণ 
পরম-পেমাস্পদ-বন্ধ শীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় মদনুক্লবেরঘু--- 

পিয় মিত্র! 

আমার 'আন্তবিক শদ্ধার উপায়ন-স্ববূপ পরদ্দিনী উপাখ্যান এক সদাশয়ের চরণে অমপণ 
কবিয়াছিলাম। এইক্ষণে পূণয়খণের কুসীদবৃদ্ধি-স্বন্ূপে কর্মদেবীকে আপনার হস্তে সম্পূদান 
কবিলাম ; আপনি সাধ উন্তমর্ণ : সুতরাং অবশ্যই পুসণনূচিন্তে এই কুসীদবৃদ্ধি স্বীকার করিবেন, 

এমন ভবস। হইতেছে । 

দামূরভদ। ৰ ভবদেক-পৃণয়ানুরাগী 

অপ | প্্ীরঙ্গলাল বন্যোপাধ্যার 
ভামকা 

পদিনী-উপাখ্যানের শেষ এই পৃভিজ্ঞা। ডিল :--- 
শুন হে পখিকবব, সাঙ্গ ভলো অতঃপন, মনোহর পদ্দিনী-আখ্যান। 
যদি আন খাকে ক্যা, যোগাইব কাবান্বা, এইরূপ ছৃদে ধবি ধ্যান|।' 

& . এক্ষণে পবম আভাদ-সহকাবে বভ্তবা এই যে, যে লক্ষোন পৃতি দৃষ্টি রাখিয়া উত্ত 
কাবা-কু্তম বিক্ষেপিভ হইয়াছিল, মেই লক্ষা বাথ হয নাই । সাহসপূর্ণক বলিতে পারি, 
পদ্রিশী পকাশেস পৰ গত বৎসনব্রবমধো আমাদিগেক দেশীষ ভাঘায় ভাঘিতা বিমলানন্দ- 
দাঁয়িনা কবিতা পতি কথঞ্চিৎ দেশীয লোকের অনুলাগ জন্িষাচে : কোন কোন পৃচুর 

মানসিক শক্তিশালী বন্ধ, নাহাবা পথমোদামে ইংলন্ীয় ভাঘায কবিতা রচন। অভ্যাস করিতেন, 
তাঙ্ছাবা "অব্না মাতৃভাঘায় উত্তমোন্তম কাবা প্রণয়ন করিয়াছেন, অতএব ইহাও সাধাবণ 
আনন্দেৰ বিষয় নহে । ভাঘা সালঙ্কৃত এবং বনুলীকৃত-কবণার্থ কবিতার ন্যায় গদ্যের উপ- 
যোগিতা নাই ; অতএব সম্পৃতি বিশুদ্ধ গদ্যগ্সন্থ লিখনের যেরূপ উদ্েশগ হইতেছে, সেইরূপ সৎ 
কবিতা জননার্থ যথাযোগ্য উৎসাহ পুদান করা কর্তব্য । পরজ্ত কাব্যোপমুক্ত বিঘয় কবিতাতেই 
গৃখিত কব বিধেয়, পৃবাবৃত্ত এবংধর্মুনীতি তথা বিজ্ঞান-বিদ1-ঘটিত পুস্তক সকল গদ্যে লিখনের 

পূয়োজন ; কিন্ত পৃথমোক্ত বিঘয়ের কখন কখন ব্যতায় জন্নিভেছে, এতদ্র্শনের সহৃদয়বগ 
সম্তষ্ট নহেন, তথাপি সখকাব্যের যে দি'ন দিন সমাদব বৃদ্ধি হইতেছে, তাহাতে আর সন্দেহ 
মাত্র নাই, অতএব কর্ম দেবী স্বীয় অগৃজ। পদ্িনীর ন্যায় সাধানণের কিয়ৎ অনুগহের পাত্রী হইবেন, 

এমত বিশাস হইতেছে । 
পৃস্তাবাবসানে ইহাও বক্তব্য, আমি রাঁজকার্ষ্য দূরস্থানে নিযুক্ত থাকাতে মৃদ্রান্কন 

কালে স্থানে স্থানে লিপি-পরমাদ হইয়াছে, তদ্দো উপশকসনার্থ পাঠকগণের করুণা-গুণের শরণ 
লইলাম, ইতি। 



কন্মদেবী 

পদ্দিনী পবন্ধ-সুধা পথিক সুজন, 
শ্শতিপখে পান করি পনিত্ৃপ্ত মন। 
শুণ গনীয়ান্ গশা গাষক যেমন, 

গাইলে বীখাব তানে মধ্র গাখন, 
ফুবাষে গিষেছে গীত, তবু জ্ঞান হয, 
শবএ-বিববে বাজে গান মধুময়, 

সেইমত পথিকের হইল বিভ্রম, 
শুতিভরা পদি[নীর কথা মনোরম | 

পদ্বিনী-সতীত্ব কা 'অপৃব্ব আখ্যান, 
ভাবুক রহিল হৃদে ধরি সেই ব্যান। 
পদ্দিনীর শেঘদশা কবিয়া তমবণ, 
পখিকেব বাছাজ্ঞান হইল হলণ। 

ভাবভবে কেপে উঠে মানস-কমল, 
পভাভ সমারে যথখ। ফল্প শতদল । 
নযন যুগলে অশ্রু বিন্দৃ বিন্দ্ ক্ষবে, 

নিশিন শিশির কখা। যেন ইন্দাবরে । 

শিরখি গান্ভিক ভাঁব, কথক বাণ, 
কহিছেন পথিকেবে করি সন্বোধন--- 

“উঠ হে পধিকবর ভাবুক পুবর, 
ভাব-নিদ্রা হর, বেল৷ তৃতীয় পৃহর। 
অই দেখ গোধন-মহিঘ মেঘ দলে । 

ছায়া হেতু দলে দলে তরুতলে চলে । 

গোষ্ঠ ত্যজি হাম্বা রবে উচেচ পুচছ তুলে, 
সমাকৃূল বত্সকৃল ধায় বৃক্ষ-মূলে। 

পৃখর ভানুর করে পুবল পিপাসা, 
পাণি পাভি পৃবাহের পয় পিয়ে চাঁঘা । 
মেদিনীর মৌনৰ্ত শুদ্ধ সমুদয়, 
কেও সমীর বীর ধারে ধীরে বয় ১" 

ল মরালদল করি মদকল, 

র বিহরে যথা বিকচ কমল :-- 

কেবল বিটপী-বটে বসন্ত-বিহগ 
আলাপিছে মৃদূতান সহ নাঁন। খগ :- 

কেবল নির্ঝরে ধ্বনি কল কল কল, 

উগারিছে কত শত কোটি মুক্তাফল। 
অই দেখ ঘাই যেরে সরসী-হৃদয়ে, 

মীনচর মগু হয় নিজ দল লয়ে। 
বিগত তৃতীয় যাম পদ্দরিনী কথনে, 
এস এস হে সুজন মম নিকেতনে । 

আভিখ্য গহণ করি বিশাম অস্তরে, 
পবিচয় আদাণ-পদান পবস্পবে ।”? 
সান করি সরসীতে সিগ্ধ তনু-মন, 
আশুমেতে চলিলেন বন্ধু দুইজন । 
ক্ষধা তৃষ্ণা কৃশা বিশবামেতে বিলসিত, 
নানাবিব ইষ্টালাপে হয়ে হরঘিত, 
জিদ্ঞাসেন পথিক--ৰিল হে, কৃপাকর& 
মরুদেশে * আছে এক রম্য সরোবর, 
কর্ম-সরোবর নাম পৃণ্যতীর্থ-স্থল,- 

অদূরে মণ্ডপ এক ধবল উ্জ্বল,--- 

অপূর্ব উপলময়ী পুমদা-পুতিমা, 
মণ্ডপ-মাঝারে শোভে, দূপে নাহি সীম। | 
শুনিলাম কর্মদেবী নৃপনন্দিনীর 
পাঘাণ পূতিম।৷ সেই, শোভিত রুচির ; 
কেবা সেই কর্মদেবী কিবা কথ তার ? 
কেন সে স্থাপিত মুত্তি অপ্সরা-আকার ? 
কেন কর্প-মরোবর সরসীর নাম ? 
বিশেঘিয়। পুরর্বকথা৷ কহ গুণধাম ।"" 

শুনি কর্মাদেবী নাম, ভূদেব-নয়নে, 
গজমুক্তাকার অশ্ব উদয় সধনে,--- 

* আধুনিক নাম মারবার | 



কম্মদেবী ৩ 

উদয় হইবামাত্র ঘনীভূত হয়, 
যথ| নিহারের বিন্দু হেমন্ত সময় । 
মানস সরসী জলে জলজের দলে 
হিমানী আকার ধরে পতি পলে পলে! 

চকিত স্থগিত নেত্রে গদগদ-স্বরে 

কহিছেন সন্বোধিয়। ভাবুক পবরে। 
“শুনিবে কি হে সুজন, কম্ধাদেবী-কথা ? 

বিবরিব অনুপৃর্ব গর্ত আছে যথা । 
সতীত্ব-সাধ্বাত্ব-গুণে বরণীয় 'আতি, 
পদ্মিনীর সমতুল্য হন সেই অতী। 

অদ্যাপি তাভার গুণ এই বাস্থানে, 
গুহে গৃছে গীত হয়, শাবঙ্গান তানে। 
আন রে মধুর যন্ত্র শারক্ষা আমাগ, 

বহুদিন করি নাই আলাপ তাছাব | 
বহু দিন শাগদত্তে ঝলান রয়েছে, 
যন্ত্রিঅনাদরে যন্ঘ অতন্ব হযেছে | 

আঁজ্ঞামাত্র শাণঙগ যোগাথ পবিচব, 

মিলায়ে মৃচ্ছনা মার্গ, দ্বি্ গুণাকব 
আরন্তিলা সঞ্ধ্যারাথে বন্দেখী-কখা | 
পদোঘেতে পদ্মকোলে ভুঙগনাদ যখা || 

প্রথম সর্গ 

যশল্মীর-অন্তঃপাতী, দেশ ছিল ভ্টট্রজাতি, 

অধিপ অনঙ্গর্দেব তার । 
পুগল দেশের নাম, তার পুভ্র গুণধাম, 

গাধূনাম।, বিক্রম-আধার || 
মহ। পরাক্রান্ত বার, কভু নহে নতশির, 

গতাপেতে পুখর তপন । 
সঙ্দে সব সহচর, শূববীর পরিকর, 

পৃভুর সেবায় পাণপণ ॥। 
€$ ধর্মে হর্ঘ অতি, হঠ্ হঠু গদা গতি, 

সদাগতি পরাভূত তায়। 

দড় বড় দড় বড়, অশৃচালনায় দড়, 
ছোট বড় জান! নাহি যায় 

হয় যবে মনোরথ, পাঁচ দিবসের পথ, 
পাঁচ দণ্ডে উপনীত হয় । 

ধনিক্ বণিকৃগণ, ভীত-চিত অনুক্ষণ, 
কখন আসিয়া লুটে লয় || 

বাল-বৃদ্ধ-বনিতারে, সদ তোঘে সদাচারে, 
যথা সমাদরে রক্ষা করে। 

কিন্ত মিলে সমযোগ্য, সমর-রসের ভোগ্য, 
একেবারে ভীমবেশ ধরে ॥ 

বিশেঘ যবন জাতি, সরোঘ আক্রোশ অতি, 
অলিতাঙ্গ হয়ে একেবারে | 

লাফ নিগে চড়ে খাড়ে, 

শত খণ্ড করে তববাবে || 

পূর্বদিকে বিষ্তপরদী, পশ্চিমেতে সিগ্গনদা, 
সাধুর শুরত্ব অধিকার | 

বিনশন * মহাটবী, যখা খর ববি-ছবি, 

মবীচিকা কবে আবিকান || 

ব্যাপিয়া বৃহৎ দেশ, নাহি বারি-বিন্দ-লেশ, 

নাহি ছায়া, নাহি তরু-নতা | 

দূর থেকে দৃি ভয়, অপরূপ জলাশয়, 
তাছে' চারু তটিনী সঙ্গতা || 

তটে পুষ্প-উপবন, শোভা পায় স্শোভিন, 
বৃক্ষ-বলী ছায়৷ করে দান। 

শাম্ত-পাগ্থ চিত্তহর, গয়াশের 
ভাঁল বটে, ভানর এ ভা || 

ধন্য সে নন্দিনী তার, মপাঁচিকা 
মিখ্যায় অতোব দেয় বোধ। 

এইরূপ মিথাদৃটি, এ জগতে করি স্যষ্টি, 
মছামোহছ জ্ঞান করে রোধ || 

সাধ এই বিনশনে, সহচরগণ সনে, 
অনায়াসে করিত ভ্রমণ | . 

ভূমিতলে টেনে পাড়ে, 

তৃপ্তিকর, 

নাম যাব, 

পাস তি শী শীশিশীাশীট ৩৩ শে শি 

* কৃরুক্ষেত্রের পশ্চিমাস্তরাল | + 
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মরীচিকা। তুচছ করি, তয়ানক বেশ ধরি, 
করেছিলে গহন শাসন || 

পাঁচ হাতিয়ার-ধর।, আপাদ মস্তকপারা।, 

অয়স্-রচিত পরিচছদ । 
সুশোভিত সনুহন, শব্দ হয় ঝান্-ঝনৃ, 

ঝক্-মকু ঝলক বিশদ || 

শীতল কঠোব ধর্ম, অসিচর্্ম আব বর্ম, 
সাজ-সভৃজা তাহাই সকল । 

ঢালেতে বাখিয়। শির, নিদ্রা যেত যত বীর, 
কিছুমাত্র না হয়ে বিকল || 

সেই ঢালে পীত জল, সেই ঢালে খেত ফল, 
সেই ঢালে ভোজন ভাজন। 

কাটিতটে চন্দ্রহাস, * চন্দ্রহাস পরকাশ, 
তাহে সিদ্ধ নানা পুয়োজন || 

দিবানিশি এক সাজ, অভিপেত এক কাজ, 
অস্ত্রশস্ত্র তিলেক না ছাড়ে । 

বীর-রসে বিচক্ষণ, তাই মাত্র আলাপন, 
উগৃতা-অনল হাড়ে ছাড়ে।। 

এত যে উগতা রস, কিন্ত কামিনীর বশ, 
শিব যথা শৈলজার পৃতি। 

অবলার অনুরাগ, অন্তরে সোহাগ যাগ, 

সতীর সেবায় রতি-মতি || 

যথা শিলা-সনিধান, বিতরে মধুর ঘাণ, 
বিকশিয়ে কাশ্মীরী কুসুম । 

কঠোর শিলার ধর্ম, কঠোর তাহার মর্ম, 

কিন্ত তাহে জনমে কৃষ্কম || 

সতীর সেবায় মন, প্রাণপণ আকিঞ্চন, 

সতীর সন্নান-রক্ষ। হেতু। 
অপবিত্র ভাবহীন, করস বাসনা-লীন, 

সভয়ে পালায় মীনকেতু | 
সরল অখল সবে, ভাসমান পেমার্ণবে, 

সখ্যভাবে সুখে কাল হরে || 

মুগয়৷ 'আাখেট বনে, বন্দে মন্দ লোক সনে, 
কালাস্তরে কালমূন্তি ধরে || 

কারু পৃতি ক্ষমা নাই, হউক আপন ভাই, 

চিত শিক্ষ। দিবে তারে। 

এ 
রঃ তনুধারিবিশেঘ | 

অন্যায় না সহ্য হয়, মিথ্যাবাদ নাহি সয়, 

সত্যের পবীক্ষা তরবারে || 

হায় কোথা সেই দিন, ভেবে হয় তনু ক্ষীণ, 
এ যে কাল পড়েছে বিঘম। 

সত্যের আদর নাই, সতা হীন সব চাই, 

মিখ্যার পৃভুত্ব পরাক্রম || 

সব পূরুঘার্থ-শৃন্য, কিব। পাপ কিবা পুণ্য, 
ভেদ-জ্ঞান হইয়াছে গত। 

বীর-কার্ষ্য রত যেই, গোয়ার হইবে সেই, 

ধীর যিনি তীরুতায় রত || 

নাহি সরলতা-লেশ, দ্বেঘেতে ভবিল দেশ, 

কিব। এর শেঘ নাহি জানি । 

ক্ষীণ দেহ, ক্ষীণ মন, ক্ষীণ প্রাণ, ক্ষাণ পণ, 

ক্ষীণধনে ঘোর অভিমানী || 

হায় কবে দঃখ যাবে, এ দশ বিলয় পাবে, 
ফাটিবেক স্ুরদিন-পুসৃন। 

কবে পুনঃ বীর-রসে, জগৎ তরিবে যশে, 
ভারত ভাস্বর হবে পৃন:? 

আন কি সে দিন হবে, একতার সূত্রে সবে, 

বন্ধ রবে মননে বচনে ? 

পৃভিবে সত্যের মৃত্তি, পুণয় পাইবে স্ফৃত্তি, 
সুখদ সরল আচরণে? 

কিব। অপরূপ, নিরখি অনুপ, 

সাবুর সদলে গতি। 
পুমোদ কৌতুক, 

সকলে পৃসন্মতি | 

কিবা তড়-বড়, বহে যেন ঝড়, 

তুরগের পদত্বনি। 
ঝক্ মক ঝক্, আমুধ ঝলক, 

জলে যেন দিনমণি || 

ঝন্ ঝন্ ঝন্, বানন্ ঝাঁনন্, 
ঘুঘুর ধোড়ার গলে । 

নানা নিধি সাজে, 

কিব। শোভ। শিরনলে || 
হেলিছে টোপর, মাথার উপর, 

শত মেধমাল। যেন। 

পূসারিত বুক, 

হয়-চয় সাজে, 
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কিবা নদী-কোলে, পবন হিল্লোলে, 
খেলিয়া বেড়ায় ফেন || 

সব শির উচচ, গালে গাল-মুচচ, 

যেন দুই মেঘ পশি। 
ললাট-ফলকে অগ্ডরু তিলকে, 

বিলিখিত আধ শশী || 

লোহিত কমল, নয়ন-যুগল, 
অলি তাহে দটি তারা । 

চপল ভ্রভঙ্গী, হয়ে অঙ্গ অঙ্গী, 
যুগল খহীন-ধার। || 

লুফিতেছে ভল্ল, যত সব মল্ল, 
নিরখিতে ভয়ঙ্কর | 

ঝাঁপানিয়া ঢাল, বিধম করাল, 

পিঠে ঝুলে নিরস্তর | 
পাদূকায় আটা, ধরধার কাটা, 

অশ্র পঞ্জরে মারে । 

বেগ বাড়ে তায়, বায় পম ধায়, 

শবণ-যুগল সারে ।। 

এইরূপ সাজে, অরণ্যের মাঝে, 
সাধুর সদলে গতি । 

শিহবিত কায়, পলাইয়ে যায়, 

মুগপতি যৃথপতি || 
শুণিতে পাইল, যবন আইল, 

বিপাশা-তটিনী-তটে। 

কাঁফিলা কাফিলা, ছাউনী ছাইলা, 
জালন্ধর-সনিকটে | 

কত উপহার, পৃকার পৃকার, 
সাজান হাঁজার উটে। 

মেবা নান৷ জাতি, বস্ত্র ভাতি ভাতি, 
সুরভি সুবর্ণ পৃটে || 

কিবা মধূরিম, বেদান! দাঁড়িম, 
দেবের দূত ফল। 

নয়ন-রঞঈীন, বীজের বরণ, 
পদারাগ অবিকল ॥ 

তনু বিদারিত, ঈঘৎ জ্ফারিত, 
বীজের বিমল রেখা । 

যেন কামিনীর, দশন রাচির, 
যৃদূ হাসে দেয় দেখো | 

কিবা অপবূপ, নাহিক স্বরুপ, 

মধুর আঙ্গর ফল। 

অতি মনোহর, 

দেখা যায় সুবিমল || 

নাহি তাহে রতি, 

দ্রাক্ষা উণে বলিহাি । 

পায়সে কি রস, বেড়ি দিগ্দশ, 

শোভা পায় সারি সারি || 

কিবা বারি-বারা, মুক্তার ঝারা, 
কানন ছাইয়ে রয়। 

মুখে তুলে লয়, 

ক্ষধিত কঘক-চয় | 

ধন্য দ্রাক্ষালতী, 

মধ্রা সুরা জননী | 
পৃসবিয়া কত, মধ নানা যত, 

মাতাইল এ অবনী || 

কিব। মেই ফল, অমৃতে বিহ্বল, 
অমূতাহব *যান নাম । 

রসে জুরাসিক, 

সুধা দেহভরা, 

ছার গজমতি, 

যদি মনে হয়, 

তব মধুরতা, 

সেব পারসীক, 
পরম পূলক-বাম || 

দেখিতে জুন্দর, ফল্ল কলেবর, 
কাঞ্চনে সিন্দুর-শোভা | 

চার পয়োধর, 

যুবাজন-মনোলোভা | 
কিবা সে বাদাম, তার কিবা দাঁম, 

রূপসী-নখর ধাম । 
শত সমুভূজল, শস্য সুবিমল, 

বল আর বীর্যয ধাষ || 
আলীর মধুর, 

চেন্গোজা৷ আঁখরোট । 

মেবা নানামত, 
আনিয়াছে মোট মোট ।| 

চোগা জেগ!। টোপ, জরীকঘ থোপ, 
পায়তাবা দশতানা । 

জুব্বা গনুবন্দ, 

যেন মনোহর, 

খুবানী খর্জুর, 

এইরূপ কত, 

শাল ম্লন্দ, 
শালের বিছানা নানা || 

4 

* সেবফলের সংস্কৃত নাম । 
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ধন্য সেই পশু, জন] ষাহে বসু, 

লোম যার হেম-পৃসূ। 
ভোটীস্ত-তিব্বতে, 

অনেক লোকের অস্ু || 

ধনা সেই ছাগ, কাশ্মীরে স্থরাগ, 

তথা স্াখে কাল হরে । 

এ দেশের অজা, যত বর্ম ধ্বজ।, 

বলিতে নিয়োগ করে 

ধোসা খেস পট, শীতনাশে পট, 
বনাৎ বিবিধ মত। 

দঃখীর সম্বল, স্থলভ কথ্থল, 
খোদাবন্দ নিয়ামৎ || 

আনিয়াছে বাজি, তুকী আর তাজি, 

সারাজী সৈন্ধব * সেরা | 

বিপাশার ধারে, হাজারে হাজাবে, 

আসিয়ে পড়িল ডেরা ॥ 

সাধ সহ গণে, সংবাদ শ্বণে, 
হরঘিত মনে অতি। 

চলিল সত্বর, পবন-সোসর, 

দিবানিশি করে গতি || 

পঁছছিয়া, আর সময় বিচার, 

তিলেক নাহিক করে। 

ধেরে কফিলায়, 

রজনী দই পৃহরে। 
হলো হততম্ব, ভেবে নিরালম্ব, 

মোগল বণিকৃ-চয় | 
করে আকৃবাক, গের। গের৷ ডাক,” 

আর আল্লা আল্লা কয়। 

আছিল গোয়ার, কতক সোয়ার, 

উঠে তার। তেড়ে ফড়ে। 

হয়ে ক্রোধানিত, সাধুর সহিত, 
রণ-রঙগ দিল যুড়ে || 

করে কলরব, 
যত সব সরদার | 

“মার যার মার, হো হসিয়ার, 

খবরদার খবরদার 11” 

| ০ সিঁচুদেশে জাত ধোড়া। 

গিরি হিযবতে, 

দাৰানল পায়, 

ভয়াল আহব, 

চোপ চোপ চোপ, তরবার কোপ, 

ঝপ্ ঝপৃ ঝাঁপে ঢাল। 
কাটিলে গর্দানী, কোথায় মর্দানী, 

দেখিতে অতি করাল || 

জ্ঞান শূন্য ধড়ে, কেহ ভূমে পড়ে, 

কর পদ কারু কাটা । 

কেহ উদ্ধ নেত্রে, পড়ে রণ-ক্ষেত্রে, 
কাটা ললাটের পাটা ॥| 

কার মুখ খোলা, চক্ষ দুই ঘোলা, 
পৃকাশিত দন্তপাতি। 

দেখা যায় মাড়ি, রুধিরাক্ত দাড়ি, 

ছাইয়ে পড়েছে ছাতি॥। 

দেখিতে ভীঘণ, 

আলায় কানাৎ তাবু। 
কিছুক্ষণ পরে, অন্যায় সমরে, 

যবন হইল কাবু || 
কঠিন রসায়, বন্ধন দশায়, 

পড়িল কয়েক জন। 

সাধুর সনে, পণত-বদনে, 

করিতেছে নিবেদন || 

দেউগি রৌসন, 

“কেন হে এমন কাজ কর যুবরাজ? ॥ 

অযশ ঘুঘিবে তব ধরণা-সমাভা || 
আমরা বণিক জাতি বাণিজ্য ব্যবসা । 

জগতের হিত-বতে ভাগ্যের ভরসা! ॥ 
যথায় বিরাজে শান্তি সুখ-সিংহাসনে । 

তথায় বণিক্ যায় ধন অন্ঘেণে | 
সেই দেশে কমলার শুভদৃটি হয় । 
মান কি না এই কথ হিন্দু মহাশয় ? 

হিন্দস্বান শান্তি-স্বান সংবাদ শুবণে। 
এসেছি তোমার দেশে বাণিজ্য কারণে | 
সুখের বাণিজ্যে হয় দেশের উনূতি। 
বণিকের ধনবৃদ্ধি তাহার সংহতি || 
দেখিতেছ আনিয়াছি ধোড়া আর উট। 

এ সকল নহে দেশ করিবারে লুট || 
মানসেতে নাই কিছু অনিষ্টের আশ | 
ভ্রধ্য দিব, অর্থ লব, এই অন্য আসা। 



কর্ম্মফেবী 

ইথে অপরাধ কিব। কহ রাজন্ুুত। 

ক্ষত্রিয়-সম্তান তুমি নান! গুণযুত || 

বিবেচনা কর সাধু, সাধু নাম ধর, 
কেন হে গহিত হেন আচরণ কর? 

উত্তরে কহিছে সাধু, “শুন হে পাঠান ! 

মানিলাম যা বলিলে সব সপূমাণ || 

বাণিজ্য বসতে লক্ষ্মী শাস্ত্রের লিখন। 

সকল দেশের তায় উনৃতি সাধন || 
ক্রেতা-বিক্রেতার সুখ, বাণিজ্যের ফল 
বাণিজ্য রাজ্যের শক্তি, সাধ্য আর বল।| 

কি কারণে এ হেন বাণিজ্য-সুখ-সেতু । 
অবরোধ করি আমি, শুন তার হেতু ॥। 
পৃব্র্বে এই পণ্যভূমি বাণিজ্যের ধনে । 
ধনবতী হয়েছিল, বিখ্যাত ভুবনে | 

দিগৃদিগন্তর হতে বাহিয়। সাগর । 
এ দেশে আসিত কত বণিক-নিকর । 
বাণিজ্য-সামগ্রী নানা ল'য়ে যেত দেশে। 
ভারতের ধনবৃদ্ধি হ'তো সবিশেঘে ।। 
এক এক নগরের কত ছিল ধন । 
অপ্যাপি না হয় তার সংখ্যা নিরূপণ ॥| 
এক। কান্যকৃব্জপূরে, অপূর্দ আখ্যান। 
বাইশ হাজার ছিল গুয়ার দোকান || 

সুবর্ণ-কলস-পাত্র আগারে আাগারে। 
দেবালরে রতুরাশি ছিল স্তপাকারে ॥। 
সোমনাথ মধুপুরী আর কলির । 
নিিপূর্ণ মন্দিরের পণ্ররে পঞ্জরে || 
কে হারিল সেই সব অমূল্য রতন ? 
কে হরিল এ সকল কৃবেরের ধন? 
কে করিল পুণ্য-ভূমি দূঃখেতে নিক্ষেপ? 
কে দিল তাহার দেহে যাতন!-প্রলেপ ? 
অনুপমা ভারতের পত্ৰিতাগণ। 

কে করিল তাহাদের মর্ধযাদা হরণ ? 
কে করিল নগরনিকর-শোতা নশি? 
তোমর]) জান না কি হে সেই ইতিহাস ? 
যেই দৃষ্ট দূরাশয় হরিল এ সব। 
তোমর। তাহার জাতি, জ্ঞাতি, গোত্রতব ॥। 
হাজার মঙ্গল-বৃতে হয়ে এস ৰৃতী। 

বিশ্বাস না হবে আর তোমাদের পতি ॥ 

এরূপ বাঁণিজাচছলে কত জাতি এসে । 
করিলেন পৃভূত্ব স্থাপন নানাদেশে ॥। 
অতএব কিব! প্রীতি তোমাদের পতি? 
দগঁতির পৃতিফল, স্বরূপ দূগতি || 
কি ছার বাণিজ্য-দ্রব্য এ দেশে এনেছ ? 

তোমাদের দেশ বড় উতর্বর জেনেছ ? 

জান না ভারতভূমি লক্ষ্ীর আবাস 
কত শস্য জন্ে ইথে বিরহে পূয়াস ? 
কোন “মেবা' নাহি জন্যে ইহার ভিতর ? 
করে এস হিমালয়ে নয়ন গোচর || 
ইরাণেতে যত “মেবা' জনমিয়। থাকে । 

এ দেশের কত স্থানে কত বৃক্ষে পাকে ॥। 
ত। তিন অনেক মেবা' ছেনরূপ আছে। 

এ দেশ ব্যতীত আর কোথা নাহি বাচে ॥ 
রসাল রসাল ফল, কিব। তুল্য তার? 
সিন্ধু সথ। সুধ। চেয়ে মিষ্ট তার তার || 
আর এক ফল ফলে শুন্যের উপর । 
কারণ সলিলে পৃণ তাহার উদর || 
এমন শীতল মিষ্ট কোথা আছে নীর ? 
পানমাত্র তৃঘিতে জুড়ায় শবীর || 

কিব। শস্য সুমধুর আম্বাদে উললাসে। 
পথিকের শান্তি কান্তি-ক্ষধা তা নাশে || 
আর এক ফল আছে, নাম আনারস । 
নন্দন-কাণন থেকে বুঝি আনা রস ॥ 
নন্দনপতির ন্যায় সহস-লোচন । 
উদ্যান উদ্তৃজল করে কাঞ্চন-বরণ || 
শিরেতে পল্লব-গুচছ্, পুচেছের আকার । 
ছেমময় কিরীট কাননে অবতার || 
অপূর্ব সৌরভামোদে মেতে উঠে মন। 
ঝাকে ঝাঁকে ছুটে যুটে মধকরগণ ॥ 
বিফলে ছুটিযে আস, বিফল সে যোটা । 
অলির অধাধ্য খেতে রস এক ফোট। ॥ 

যথ! কৃপণের ধনে, যাচক বঞ্চিত। 
গতায়াত যার, লাভ না হয় কিঞ্িৎ ॥ 
এইরূপ, কতরূপ, এ দেশের ফল। 
বিশেঘিয়। বাহুল্য বর্ণন সে সকল।| 
আনিয়াছ রঞ্জন, সুগন্ধ, সঙ্গে যাহা । 

এ দেশের দূর্লভ কিছুই নহে তাহা || 



রঙ্গলাল-গ্রন্থাবলী 

ঢাকা কাশ্মীরের তম্তে, কি শিল্প-চাতুরী । 
অপরূপ শোভ। গুণে মন করে চুরি ॥| 
এই দেশে কৃক্কৃম, কন্তুরী মৃগমদ! 
এই দেশে কালাগুরু, চন্দন বিশদ || 
এই দেশে মল্লিক।, যুখিকা, আর জাতি। 
এই দেশে মালতী, শেতবী নান। ভাতি॥ 
এলাচ, লবঙ্গ, দারচিনি, জায়ফল। 
জায়ত্রী, কর্প,র, চুয়।, পগ আদি ফল।। 
এরূপ অনেক দ্রব্য জনমে এ দেশে । 
প্ব্ব-পয়োখধির দ্বীপমালায় বিশেঘে || 
আমোদে আমোদ পেয়ে পৃভাত-পবনে । 
হাস্যোপয় হয় বৃদ্ধ বারিধি-বদনে || 
সেই সব অপূর্ব সুগন্ধ দ্রব্যচয় । 
ভারতের নান। হাটে স্তৃপে স্তুপে রয় ॥ 
ভারতে ন। জন্যে ফাহ।, না জন] জগতে । 
জগতে সব্বত্র ইহ খ্যাত ভালমতে ॥। 
এই দেশে এতবিধ দ্রব্যের পুকাশ। 
এই দেশে এতবিধ লোকের নিবাস ॥। 
অন্য দেশে গতি-বিধি পয়োজন নাই। 

স্বধনে স্বদেশ ধনী হোক, এই চাই | 
লয়ে যাও যত পার পেস্ত। আখরোট। 
লয়ে যাঁও বেদান। দাড়িম মোট মোট || 
পেয়েছি উত্তম অর, উষ্ট সারি সারি। 

ইহার। আমার পক্ষে হবে উপকারী || 
এ চেয়ে অনেক ধন অমূল্য রতন । 
তোমর। এ দেশ থেকে করেছ হরণ || 
লহ এক এক অশু এক এক জন। 
ক্রতবেগে সিন্ধু পারে কর পলায়ন || 
ধন-আশে পুনঃ আর এস না এ দেশে। 

যি এস পৃতিফল পাবে তার শেঘে ॥। 

এত বলি অশূ দিয়ে কফিল বিদায়। 
সেলাম করিয়ে পদে পাঠান পালায় || 
রজনী পৃভাত হৈল বিপাশার তীরে । 
রাজপুত্র সু!ন পূজ। করে তার নীরে ॥ 
হর হর ব্ বধূ শব্দ গভীর | 
অন্তরে বহন কবে পৃভাত-সমীর ॥| 
সান পরে ক্ষুধ। তৃষ্ণ। করি নিবারণ। 

তরঙ্গে উঠিয়ে সবে করিল গমন || 

মধ্যাহ্নের উপযোগ আতিথ্যে নির্ভর । 
গৃহস্থ পরম যতে করে সমাদর || 
একদ। ওরিণ্ট-পুরে করিল পৃবেশ। 
যখায় নিবসে ক্ষত্রি কেশরী বিশে ।॥। 
বলবন্ত সুধীর মাণিক দেব রায়। 
বছ জনাশুয়, খ্যাতি রাজপুতনায় || 
গোহিল কুলের পতি, কূলধর্থে রতি। 
পৃকৃতি পুশান্ত, দাত্ত স্ুনির্নল যতি ॥| 
শুনামাত্র স্বীয় পুরে সাধুর আগতি। 
আনিতে তাহাকে যান স্বদল সংখতি || 

বাজিল মঙ্গলবাদ্য পতি ঘরে ঘরে । 
মঙ্গলাচরণ গীত হয় বামাস্বরে || 
বাধিল বন্দনবার ত্রিপোলিয়। স্বাখে | 

রচিল রচন। তাহে নান। ফুলছারে | 
আরোপিল আম্-শাখ। জবণ-কলদে । 
মারিল পথের ধূল। চন্দনের রসে ॥ 
পৃতি গৃহশিখরে পতাক। বিরাভিত। 
মিতাসিত লোহিত হরিত নীল পীত || 
যেমনি ঢকিল সাধু নগর-ভিতরে। 
অমনি রমণীগণ পৃশ্বৃষ্টি করে।। 
আগ-বাড়াইয়।৷ গিয়। ওরিণ্ট-ঈশৃ। 
সমাদবে সুহভরে লয়ে যান ঘর | 

পৃণাম করিল সাধু তাহার চরণে । 
মাণিক্য তোঘেণ তারে প্ম-আলিঙ্গনে || 
শিরোধাণ লয়ে মুখচম্বন অন্তরে । 
দেহ-গেহ-কৃশল জিজ্ঞাসা পরম্পরে | 

হায় কোথা সে কল সরল আচার ! 

এখন এ দেশে নাই সে শব ব্যভার ॥ 
পে, তক্তি, সুহ আর শীলতা ভব্যতা | 
এ জগতে এই সব পকত সভ্যতা || 

কর পরম্পর আলিঙ্গন, সুসন্ভাঘ। 
ইহাতেই হৃদয়ের সুভাব পকাশ ॥। 
ইথে নাহি পুত্যবায়, নাই কিছু ব্যয়। 
এ সকল শিষ্টাচার কি হেতু বিলয়? 
একেবারে সন্ভাব অভাব হিন্দৃস্বানে। 
জাতি, জ্ঞাতি, বন্ধু বলি কে কাহারে মানে? 
স্বলপ-ধন অভিমানে ফুলে উঠে কায়। 
কেব। ছোট কেবা বড় জানা নাহি যায় 



শুন শুন অপরূপ, 

ছিল পথ পূরাকালে, 

দিবা-অবসান-কাল, 

কর্মাদেবী 

আঁর সবে ছোট হোক, আমি হই বড়। 

এই মিথ্যা মান-মদ্য পানে লবে দড় || 

রসন! রসের স্থান অতি স্ুকোমল | 
নাহি তাহে অস্থি এ কি সামান্য কৌশল ? 

ঈশৃরের অভিপরতে ইহাতে পৃকাশ। 

অস্থ্িশনয জিহবা অতি লালিত্য নিবাস ।। 
সে রসন৷ হইয়াছে পারুধ্য আলয় | 
বিবেকের অনুবত্তী রসনা না হয় || 
কিবা মিত্র, কিব! ভূত্য, বন্ধু পরিজন । 
ধন সন্ত কিছুতেই ন৷ পাঁয় চেতন || 
জ্ঞান ধনে ধনী যেই সে হয় পাগল। 
সেই লোক যে বকে অনর্থ অনর্গ ল || 
সেই প্রিয় মিথ্যা স্তবে তৃঘিতে যে পারে। 
সেই দৃ'্ট, যেই তাহ সহিবারে হারে || 
সেই ঘৃণ্য, যে কহে বচন সাদা সিধা। 
সেই পূজ্য, যার মনে শঠতা। বিবিপা || 
যার আছে টাক।, তার আগে পূজা কর। 
আতর গোলাপে তার কলেবর ভর || 
যার নাই টাকা, জ্ঞানধনে যেই ধনী । 
স্মরণ যাহার বৃদ্ধি, বল রতুমণি। 
সে জতি অগ্রাহ্য কিবা তার উপরোধ ? 
তার ভাগ্য কেবল ভর্থসন৷ আর ক্রোধ || 

"তার উক্তি তার যুক্তি মূল্য যার নাই। 
দম্তবলে বলে বলী কিছু নাই চাই। 
নাহি বিভু বিশেশুর, নাহি পাপ পৃণ্য। 
এ জগতে মজা সার আর সব শূন্য || 
রাজ। রুজি বাত চিৎ সেই মাত্র ধন্য। 

ধ্যান জ্ঞান, মিথ্যা সব, যে যা কর অন্য ॥| 

৪ 

জ্ঞানী নাই, সাধু নাই, নাহিক বিবেক । 
ধনে মানে যেই বড় সেই বড় এক || 

জ্ঞান মিথ্যা, ধর্ম মিথ্যা, জ্ঞানী কেহ নাই। 
ধন্্ী কোথা ? কেন দেয় ধঙ্শের দোহাই ? 

এ জগৎ আছে শুদ্ধ সুখের কারণ | 

যার আছে ধন তার কি আছে বারণ? 

মজ] কর নানামত যাহা ইচছা হয়। 

জন্মেছে কেবল শুদ্ধ সুখের আশয়। 

অস্থি মাংস যাহ] চায়, কর তাহা আগে। 

এর পর আছে কিছু মনে নাহি লাগে | 
কিছু ন। দেখিতে পাই কারে বলে মন। 
ভোজ্য পান চাই তনু পোষণ কারণ || 
আর যাহা, ধন বিনা পূরণ কে করে। 
সে মর্ম কি বুঝিবেক বিদ্যাবান নরে? 
কিবা ছার গৃশ্পাঠ, তত্তের সন্ধান? 
কিবা পর উপকার, হিতকার্ষে দান || 

হায় কেন হেন দশ! হইল এ দেশে! 

পাণ যায়, পাঁণ যায় মর্মান্তিক কেশে।। 
সে কালের শিষ্টাচার গিয়াছে সকল | 

স্মরিলে কবল হয় হৃদয় বিকল || 
এইবপ আক্ষেপ করেন দ্বিজবর | 

বিগত হইল নিশ। দ্বিতীয় পৃহর || 
করিল সঙ্গীত স্থির'জানিয়া সময় । 

নিদ্রায় ণিহারে রদ্ধ নয়ন-নিচয় || 

মূদিয়ে পলক দ্বার স্তঘৃপ্ত সকলে । 

সুখদ স্বপন উঠে হৃদয়-কমলে || 

পরদিন পদোঘে সকলে আসি বসে। 
দ্বিজেন্র তোঘেন কর্ম দেবী-কথা-রসে || 

শদ্বতীয় সর্গ 

কর্মদেবী-কথা তার পর। 

থাকিত উদ্যান মনোহর || 

খেলিত যতেক কৃলবালা । 

২ 

সুরস ললিল কপ, 'তুলি ফুল চার করে, 

অস্তঃপূর-অস্তরালে, কেহ বগি তরুমূলে, 

কুজুমিত কৃঞ্জ-জাল, নায়কের তগু সহ, 

পতির সোহাগভরে, 

কেহ বা রচিত গুচছমালা || 

রঞ্জিত তুলিক৷ তুলে, 
লিখিত বিচিত্র চিত্রপটে । 

কবিতা রচিত কেহা, 

বসিয়ে নির্বর-সনিকটে ॥ 



১৩ রঙ্গলাল-গ্রস্থাবলী 

নির্বরের ঝরে জল, সেইরূপ অবিকল, 
নাযিকা-নয়ন-উৎস ঝরে । 

উভয়ের এক দশী, তাই বুঝি মদালস!, 
নির্বর-ননিধি খেদ করে | 

কেহ ব। ললিত স্বরে, প্মময় গান করে, 
তান ধরে আর এক জন। 

এমনি মধুর তাঁন, বিহঙ্গ তাজিয়ে গান, 
স্তৰা হয়ে করহে শবণ।। 

কেহ জলে কেলি করে, যেন শোভে সরোববে, 
অভিনৰ পুফল্ল কমল। 

মৃখমাত্র দেখ। হয়, কঞ্চিত কবরী তায়ঃ 
যেন মধূমত ভূঙগদল | 

কেহ ব! বাঁডায বীণা,  তাধীনা তাধীন। ধীনা, 
মৃদঙ্গে দিতেছে কেহ সঙ্গ । 

স্ুরম বীণার ধ্বনি, অস্তৰে উল্লাস গণি, 
স্থির-নেত্রে শুণিছে করঙ্গ || 

চাচর চিকুর খেলা, কেহ ব! দোলাষ দোল, 
ধাবাধাবি বক্লের তলে ।। 

কেহ ব৷ দলিছে তায়, মবি কিবা শোভা হা, 
তড়িৎ চমকে মেঘদলে || 

বিনোদ ব্যাযাম-ছলে, কপোলেতে বঙ্গ ফলে, 
আরক্তিম বিপ্বফল জিনি। 

ঘন ঘন বহে শুগ, ** হৃদয়ে উল্লাস ত্রাস. 

কঞ্চণ বাছিছে বিণি ঝিনি || 

উড়িছে 'ওড়ন। বাস, পক্ষ প্রায় পরকাশ, 

_. পরী যেন ছেলিছে অন্বরে। 
থেকে থেকে কহে কেহ, “ধীরে সই দোল দেহ"”, 

লাজভরে অন্বর সংবরে | 

এইরূপে সখীসনে, বিলসে বিহার বনে, 
পুদোঘেতে মাণিক্য-দৃহিতা, 

কর্মদেবী নাম তার, রূপে লক্ষ্মী-অবতার, 
চৌঘাট কলায় প্রকাশিত || 

ঘোড়শী রূপসী বালা, লাবণ্য পুশ্পের ডালা, 
অন্ঢ়। সরল চারুশীল্য।। 

তরুণ বসন্ত সম, যৌবনের উপক্রম, 
দেহে তার আসি দেখা দিলা ॥। 

এই ছিল মুকুলিত, মগ্তরীতে আকৃলিত, 
বহে ক'লো৷ ললিত ফলিত? 

রূপে গুণে অদ্বিতীয়, 

দিন দিন চারু রেখা, ঈঘৎ যেতেছে দেখ।, 
পৃর্বভাৰ হইল হ্থীলিত || 

বয়স্থা দেখিয়। তীয়, চিন্তিত মাণিফ্য রায়, 

নানারপ পস্তাব পবদ্ধ। 
অবশেঘে হলে। স্থির, মন্দারের ভূপতির, 

নন্দন সহিত সুসন্বন্ধ | 

অরণ্যকমল নাম, কলের গৌয়বগ!ম, 
রাঠোর পৃসিদ্ধ রাজস্বালে। 

কর্মদেবী সহ বিভা, প্ম-পদ্[রাগ নিভা।, 
দিবানিশি জলে তার প্রাণে ॥ 

হেথা শুন সমাচার, মারণণিক্যের সদাচার, 

বশীভূত করিল সাধুরে। 
দলবল লয়ে সঙ্গে, বিবিধ বিনোদ রঙ্গে, 

পৃবাগ করিল তার ঘরে ॥ 

নিত্য নব নব খেল।, মল্লভূমে হয় মেল।। 

কত লোক আসে দেখিবার । 
অপরূপ মন্লযুদ্ধ, চমকিত সভ। শুদ্ধ, 

নিরখি বিক্রম বারে বার | 
গদামুদ্ধে গুণবাম, কিব। দেব বলরাম, 

কিবা ভীম কিব। দর্ষেযাধন। 
কিবা-দ্রোণ-কৃত দীক্ষা, অপরূপ শর-শিক্ষা। 

লক্ষ্য-ভেদে নরনারায়ণ। 

অমিচর্ষয। পরিপাণি, বিপক্ষের অসি বাটি, 

তিন তিল ধরাতলে পাড়ে । 

এ সকল পুকরণ, দেখেন পূরদ্ধীগণ, 
বসি বস্ত্রকাণ্ডারের আড়ে | 

দেব-সেনাপতি প্রায়, সাধুর সুন্দর কায়, 

তাহে বীর বীর-চুডামণি। 
সুখী মাত্র শৌর্ধযস্তুখে,  কীত্তি-কথা মূখে মুখে, 

যশোরসে ভরিল ধরণী || 
এ ছাঁড়। নারীর পয়, 

বল আর হয় কোন্ জন? 
ভূলিল মাণিক্য-স্তৃতা প্ে-অন্রাগযূতা। 

সাধুবর-পাপণ মনন || 
সেই দিন ফুলবনে, কহিল সঙ্গিনীগণে, 

আপনার মন-অভিলাঘ। 
নিরখিয়ে নীরধর, চাতকীর মনোহর, 

গুপ্ত কভ রাখে কি উল্লাস? 



ফুল ফুল দৃষ্টি করি, 'কতক্ষণ মধুকরী, 
গুঞ্তরণে থাকে বা বিরত? 

নিজ দলে চারুম্বরে, মধুময় গান করে, 
পকাশ করিয়ে মনোগত || 

কহে “সই শুন কই, মানস হরিল অই, 
দিবা-দস্্য অনজ-কৃমার | 

যেইন্ধপ গোত্র রটে, সেরূপ পৃকৃতি বটে, 
মোহিল রে মানস আমার || 

দেখি নাই হেন নীতি, সাধু হয়ে চোর-রীতি, 

নাম সাধু কার্যযকালে চোর । 
শুনিয়াছি কত শত, যবনেরে করি হত, 

বীর-রসে হয়েছে বিভোর || 
হোক তাহে নাই ক্ষতি, রাজপত্র যোগ্য রতি, 

নারী-চিত চুরি ধর্ম কিবা? 
ধন-চোর ভারি ভূরি, রজনীতে করে চুরি, 

এর চুরি বিদামানে দিবা ||" 
শুনি বাক্য সুধাময়, কোন সহচরী কয়, 

“সেকি গে ঠাকুর-কন্য। সতি? 
হয়েছে মন্বন্ধ তব, রাঠোরের বংশোদ্তব, 

সেই ত তোমার ধর্মীপাতি ? 
অন্যপৃর্বা হবে বালা, জান না কতই জালা, 

কলে চড়ে কলঙ্কের দাগ। 

ধৈর্য ধর ধীরে ধীরে,  মনেরে আন গো ফিরে 
হর পর-বর-অনুরাগ ||. 

কর্মদেবী কন রোঘে, “কে আমার কথা দোঁঘে) 
কিবা ধর্্ অধর্ধ বিচার। 

জন্য মৃত্যু পরিণয়, এ অব সামান্য নয়, 
ইহ] লয়ে চলিছে সংসার || 

ইচছা৷ মত মূনিগণ, কত মত বির্নচণ, 

করিলেন পাণপণ করি । 

ষগেযগে নিরন্তর, কেন তবে মতান্তর, 
হয়ে থাকে কহ সহচরি ? 

এই বা কেমন বিধি, পরিণয় সুখনিধি, 
জাত পম পয়োধি-মগ্থনে । 

নাহি' দেখা পরস্পর, 'পর-পরিচিত বর, 

উপজিবে পুণয় কেমনে? 
দেবাধীন সংমিলন, হয় বটে. সংঘটন, 
কোথাও না মেলে এক বরতি। 

কর্মদৈবী ১১ 

কেবল ধর্মের ভয়ে, কৃলবাল। থাকে সয়ে, 
কিন্ত দ£খে দহে তার মতি॥। 

রাহ সহ শশিকলা।, করে কভু কেলি-কলা৷, 
ভয়গস্ত গন্ত' তার মুখে। 

মত মাতঙের পতি, কোমলা নলিনী সতী,' 
দেহ-্দানে নাহি থাকে আখে || 

এ কবিধি যদি সার, এইবূপ ব্যবহণর, 

অবাধে চলিত অবিরত । 
অন্যথ! হইলে পর, অন্যপূৃর্্ব। ধর ঘর, 

অসততী হইল কত শত।। 

ভীম্মক-নন্দিনী জতী, চারুমতি গুণবতী, 
রামারতুক্ুকাণী রূপসী | 

শিশুপালে বরিবার, সম্বদ্ধ হইল তার, 

দৈত্যে দান সুধার কলসী || 

কৃষ্গত তার পণ, কৃষ্ণ ধ্যান কৃষ্ণ জ্ঞান, 
কৃষ্ণে লিপি পাঠান গোপনে । 

বিবাহের দিনে হবি, আসি লয়ে যাণ ছবি, 

দট দল পরাভূত বরণে | 

শুন কই পাণ-পই, তার চেয়ে সতী কই, 
দ্বাপরেতে ছিল বিদ্যমান । 

সাবিত্রী সতীর প্রায়, লোকে যার যশ গায়, 

রমা-রূপে যাহার সন্মান || 
শীকষ্ের গুণ-গান, শুনিয়ে হারিল জান, 

মানসে বরিলা যদুলাল। 
সেরূপ আমার প্রাণ, সাধ্র সুযশ গান, 

শুনে শুনে মৃদ্ধ বহুকাল || 
আগে বরিয়াছি তায়, লাজ-ভয়ে বাপ-মায়, 

মর্ম-কথা পৃকাশ না করি। 
পিছে রাঠোরের সনে, কি চার অশুভক্ষণে, 

সম্বন্ধ হয়েছে গহাচবি || 

রুক্মিণীর কৃষ্ণপৃতি, গুণ শুনে মজে মতি, 
শুতি-পথে পণয় তাহার । 

আমি শুধু শুনি নাই, নয়নে দেখেছি ভাই, 

রূপ-সিন্ধু গুণের আধার || 
যেহোক্ সেহোক্ সই, মনে ধ্রুব জ্ঞান অই, 

সাধু মাব্র মম প্রাণপতি। 
সাধু ভিন্.অন্য জনে, পতি শব্দে সঘ্বোধনে, 

না করিব আ'পন-অসতী || 



১২ রঙ্গলাল গ্রস্থীবর্লী . 

যদি অন্য হয় স্বামী, জীবনে ত্যজিব আমি, 

অথব৷ ত্যজিব নিকেতন । 
বিজন-বিপিন-মাঝে ভ্রমিব যোগিনী-সাজে, 

তব্বৃত করি উদ্যাপন ॥ 
আত্মহিত-যজ্ঞ ভাঙগি, সাধূর মঙ্গল মাঙ্গি, 

দিবানিশি করিব যাপন | 
বনচারী মূগদল, নাহি' জানি কোন ইল, 

তারা হবে সহচরগণ || 
অপার এ দ.খনদী, এর পারে নিতে যদি, 

তোমাদের থাকে অভিলাঘ। 

কহিলাম যেইরূপ, কহ গিয়ে যথা ভূপ, 
কহ গিয়ে জননীর পাশ ||” 

বলিতে বলিতে কথা, বাড়িল যনের ব্য"॥, 

মচর্ছাগত পতিত ধরায় | 
নিরখিয়ে সখীগণ, হইল চঞ্চল মন, 

ভয়ার্ত হ'রণীদল পায়।। 

কেহ গিয়ে সরোবরে, অগ্রলি বাধিয়া করে, 

আনিয়ে সলিল সুশীতল। 
ললাটে সিঞ্চন করে, কেহ ঘাণপথে ধরে, 

অভিনব বিকচ কমল || 

কেহ যত কোলে লয়, কেহ জানি কিসলয়, 

বীজন করিছে ঘন ধন। 
কেহ ডাকে উচৈচঃস্বরে, উঠ সখি চল ঘরে, 

এ নহে তোমার স্থুশোভন || 

দেখহ দৈবের কর্ম, ধ্যেয় নহে ধাতা ধর্ম, 
ধরণী তাহার মর্মস্থলী। 

ভাব বুঝা বড় দায়, কেব। তার তন্তু পায়, 
দূরারোহ দুর্জয় সকলি।। 

নব-পেমানল-আলা, দহে নাহি' সহে বালা, 
মুচিছুতা হইলা উপবনে | 

সাধু সেই সুসময়, আরোহণ করি হয়, 
ব্রমে বাযু-সেষন-কারণে || 

দিবসের অবসান, সন্ধ্যাকাল মুত্তিমারৃ, 
অস্তগত হন দিনমণি ! 

ফুলবনশ্সনি ধান, শুনিলেন মতিমাব্, 
ূ কামিনীর কলকণ্ঠ-ধ্বনি || 

চপল বুষক-মন, হেরিবারে আকিঞ্চন, 
পাচীরের পাশে রাখে হয়। 

করে তথা দর্শন, নিপতিত ধরাসন, 
স্বর্ণলতা যৃচাগতা হয়| 

চারি পাশে নববালা, যেন নক্ষত্রের মালা, 
বেড়িয়াছে পর্ণ-শশধরে । 

এ উহার মুখ চায়, কেহ করে হায় হায়, 
কেহ শিরে করাধাত করে || 

শিরখি অনঙজ-সুত, দয়ারসে দ্রবীভূত, 
- ঘোড়া তাজি উঠি সেইক্ষণে । 

প্রাচীর লঙউধন করি, যায় যায় ত্বরাত্বরি, 
যথা কর্মাদেবী ধরাসনে || 

তুরগ্গ-রক্ষকে কয়, “যথাস্থানে লহ হয়, 
বিলম্ব হইবে এইখানে ।” ্ 

হেখ! পঙ্প উপবনে, কমার কমারী সনে, 
যা হইল ওন সাবধানে || 

সাধরে সহসা নিরখি তথা । 
কাহারও মুখেতে না সরে কথা || 

স্থগিত চকিত হইল তারা । 

লাজেতে মুরদিত নয়ন-তারা || 
কেহ বা সঘনে ঘোষ টানে । 

কেহ বা অধোমুখে কটাক্ষ হানে | 

কেহ বা আধ আখি মেলিয়া চায়। 

আধ ফোটা নীল-নলিনী পায় ।। 

যেন হংসীল মানস সরে। 
পৃদোধ-সময়ে নিনাদ করে || 
চতুরাননের বাহনবরে । 

সহসা নিরখি সে সরোবরে || 

সকলে যেমন দীরব হয় । 

সেরূপ হইল ললনাচয় || 

দেখ দৈবাধীন সেই সে ক্ষণে । 

চেতনা উদয় হইল মনে || 

মাণিক্য-নন্দিননী মেলিয়া আখি। 
যুগল চঞ্চল খঞ্জন পাখী | 
চাহিতে সাঁধুরে হেরিয়া তথা । 
আখি মুদি মনে কহিছে কথা | 
এ কি হ'লে! মোরে স্বপম-যোগ । 

বিরাম বিরহ নিয়ত ভোগ || 



নয়ন মুদিলে নিরখি যারে। 
পুকাশিলে পৃন নেহারি তারে || 
অনঙ্গ-নন্দন অনজ সম। 
ক্ষণেক না ছাড়ে মানপ মম || 
আতিথ্যের ফল ফলিল ভাল । 

অতিথি হইল আমার কাল ।। 

আমার এ দশ জানিত যদি । 

ত্বরিত তরিত এ দৃঃখ-নদী || 
কি ছার আমি বা কেন বা লবে? 

আমার কপালে এমন হবে? 

তার রূপ-গুণ সাগর-পায়। 

আমি ক্ষদ্র নদী-স্বরূপ তায় ।। 
কিন্ত তটিনীর সাগর-পতি। 

সিন্ধ বিনা নাহি' তাহার গতি ।। 
এমন হবে কি আমার ভালে ? 

সাধনা সফল হবে কি কালে? 

কিছুতেই পূতীতি না হয় হেন। 
পর-করে আমি মরিব যেন || 

যাহারে মানস কভু ন1 চায়। 
কেমনে জীবন সপিবৰ তায় || 
কেমনে তাহারে বলিব স্বামী ? 

সাধু-পরিণীতা বনিতা আমি || 
) এত ভাবি অতি কাতরতরা | 

নয়নের জলে ভাসায় ধরা || 
ধৈরয-বন্ধন যাইল দূরে। 
সাধু সাধূ'' নাম বদনে জ্ফরে | 
শুনিয়ে বিস্ময় যুবকরাজে | 
বলে “আজি এ কি কানন-মাঝে | 
মোহিতা মহিলা ধরণী-তলে । 

নয়ন-নিরোধ নিদালী ছলে।। 
যেন ধরাসনে নলিনী-দাম | 
কেন বা লইছে আমার নাম ? 

আহা মরি একি মাধুরী-ছটা । 
রূপের বাণিজ্য-বহিত্র ঘটা || 
মাণিক-ম্ডিত চরণ মাল। 

অধরে জলিছে মাণিক-লাল || 
দ্বিকর শোভিত লোহিত রাগে । 
পদ্যয়াগ শোভে যুগল ভাগে || 

১ 

দশন বিমল-মুক্তা-পাঁতি। 
কিবা সমুজ্জ্বল তাহার ভাতি।। 

অধর অন্তরে শোভিত কিবা | 

মদূ মদ মুক্ত মোতির ডিবা॥। 

নিমীলিত আখি রতন নীল । 

পলকের দ্বারে দিয়াছে খিল ।। 

চাচর চিকুর চামরজাল। 
চরণ অবধি শোভিছে ভাল ॥| 

তনুর সুরভি অণ্ডরু পায়। 

মধূপ মধুর মানসে ধায় || 

বাহুতে গজেন্দ্র-দশন-বিভা | 
চন্দ্রকান্ত-মণি হাসির নিভা || 
পুবালের ছড়ি অঙ্গুলী-দলে । 
কথ্বর কলন৷ নিরখি গলে || 
কনক-বরণী তরুণী চারু । 
কোন খানে দৃশ্য না হয় দার | 

অপরূপ এই পমা-তরী। 

যৌবন-সাগরে লোকন করি || 
ইহার ধনিক্ ধণিক্ কই। 
কহ না আমায় যতেক সই ॥ 
বিভ্রম ভ্রমিতে পতিত তরী । 

নাবিক-বিহীনা বিচার করি 11” 

শুনি লাজ ত্যজি জনেক আলী। 

কহিছে বচন মধুর ডালি || 
“ওহে সুরূসিক পথিক-বর | 

এ তরীর কথা শবণ কর || 

নানাবিধ নিধি লইয়ে ভরা । 

ত্যজি বাল্য-লীলা তরটিনী খরা || 
পৃূবেশে যৌবন-জলধিজলে । 

পথমেই তাহ। অশুভ তলে ।। 

চিত্ত-নাম-ধর নাবিকবর | 

বছবিধ গুণে নিপৃণতর || 

ধৈ্ধ্য-হালি করে ধরি কথঘিয়া। 
সুস্থির-হৃদয়ে ছিল বসিয়া || 
এমন সময় তস্কর এক । 

সাধুর স্বরূপ ধরিয়া তেক | 
নাবিকেরে বেঁধে গিয়াছে লয়ে । 
ভাসিছে তরণী অধীরা হয়ে ।। 



১৪ 

সাধু নাম ধরে, পৃকৃতি চুরি। 
মূখে মধু ক্ষরে হ্দয়ে ছুরি | 
তুমি কি তাহারে জান হে ধীর? 
কিঞ্চিৎ কর না উপায় স্থির || 
অথবা নাবিক বিজ্ঞান জান। 
বিপথ-বহিত্র কলেতে আন || 
তৰ পতি দিয়ে এ গুরু ভার । 

আমাদের হেখা কি কা আর।1” 
যেমন বচন অমনি কাজ । 

অবাকৃ্ হইল যুবক-রাজ | 
গৃহ পতি সবে করিল গতি। 
নপূরের স্বরে জাগিল সতী | 
আঘথিবিখি তথা উঠিল বসি। 
রাছ-মুখ-মুক্ত যেমন শশী || 
দেখিয়ে সঙ্গিনী সকলে ধাষ। 
নিকটে দাড়ায়ে নাগররায় || 

নাগরে নিরখি শিহরে হিয়া । 
সহচরীদলে পূবেশে গিয়া || 
নিরখি নাষক যুড়িয়ে পাণি। 

কহিছে মবুর রসাল বাণী 

কোথা যাও মধুরা বিবূরা হয়ে ভ্রমে ? 
শমজল ললাটে উদয় পরিশমে || 
শিশির-শীকরে সিক্ত সরসিজ পায়। 
জলে স্থলে আজ এ কি শোভা হায় হায় ।। 
উভয়ের এক দশ! পদৌোঘ-সময়ে | 
হের হের হরিণাক্ষি সরসী-হদয়ে ॥। 

হের তোমা নিরখিতে কন্থুম সকলে। 
একে একে নয়ন মেলিল জলে স্থলে ।। 

অই দেখ নিরখিতে তব মখশশী । 
কম্দ ঘোমটা খুলে সলিলে, পয়েসি || 

অই দেখ মল্লিকা যৃথিকা থরে খরে। 
হাসিতেছে ভাসিতেছে সুখের সাগরে || 

অই শুন মন্দ মন্দ মলয়জ বহে । 
মৃদৃস্বরে মনের উল্লাস বুঝি কহে।। 
অথবা সুরভি তব হরণ কারণ | 
চোর-পায় চুপি চপি চলিছে পবন 
এ সকলে পরিহরি যাইবে কোথায় | 
উচিত ন! হয় তৰ, শোভ। পাহি পায় ॥। 

রঈলালপ্রস্থাবলী 

যার পূসনূতা লাভে লন্ধ এত জন। 
পত্যাহার তার পক্ষে না হয় শোভন ।। 

কিঞ্চিৎ বিশাম কর বসি এই স্থলে। 
তোমার সেবায় তৃপ্ত হউক সকলে || 
আর শুন চারুশীলে মম নিবেদন : 
তব প.সনূতা-্লুৰ আর এক জন। 

বীরতা বনিতা তার ছিল এত কাল । 

সেই রস তার কাছে পরম রসাল ॥ 
সেই মাত্র বরণীয়। শরণীয়া তার। 
কিবা দিবা-বিভাবরী বিনোদ বিহার || 
আজ এই শুতক্ষণে সে ভাৰ বিগত। 
নবভাব আবির্তাব সুখী তাহে কত। 
তোমারে নিরখি ধন্য মানিলেক মনে। 
বীরতার পেমডোর ছিন্ এইক্ষণে | 
এ জগতে যত কিছু আছে মধূরতা । 
তুমি তার সারময়ী ওহে স্বর্ণলতা | 
সে মাব্রী-স্ুধা তব নয়নে অশেঘ। 
কটাক্ষে তাহার হৃদে করিল পবেশ।। 
তেমন অমিয় নহে কভু আস্বাদিত। 
একেবারে মানস হইল উন্নাদিত ॥| 

মাতাইয়ে কোখা যাও কেমন এ দয়া | 
কর ঘোর নিবারণ ভূপতি-তনয়া || 

শুনি কথা ন্ম্মূখী অধিক লজ্জিতা'। 
বিবাহ-বাসরে যথা বাসকসভজিতা | 
সহচরীগণ-মাঝে : করিল পুয়াণ। 
শ্যেন-ভয়ে ভীতা কপোতিনীর সমান ॥| 
সাবাস্ চতুরা ধারা, সাবার্ চাতুরী || 
পাবাস্ অময় গুণ, সাবাস মাধুরী ||; 
মানস-মাঝারে পেেম-নির্বর উথলে। 
কি সাধ্য নয়ন-পথে পুবাহ নিকলে ॥ 
লজ্জা তার দ্বার রুদ্ধ করিয়াছে তটে। 

ফিরে যায় পেমস্োত মনের নিকটে || 
লৃুকাইতে লক্্জাভরে নয়নের জ্লা। 
তাই বুঝি অধোমূখে রহে কুলবালা ? 
হায় রে বয়সসন্ধি স্খের সময় | 

আর কি পময় আছে হেন রসময় £ 
লজ্জাসহ পৃণয়ের হয় হাতাহাতি '। 
যথা পাতে তমঃসহ তপনের ভাতি | 



কর্মদেবী 

ক্রমে ঘত তেঞ্জ বৃদ্ধি হয় ভানু-করে। 
ততই তিমিরচয় বিগত অন্তরে ॥| 
পরিশেঘে পরিপূর্ণ পুভার বিজয়। 
সেইরূপ লজ্জা গতে পেমের উদয় 
ফলে যথা তিমির মিহির ছাড়া নয়। 

লজ্জাপহ পৃণয়ের সেই ভাব হয় ।। 
উভয়ের রাজধানী তীর হৃদয়। 
হায় রে বয়স্সন্ধি সখের সময় || 

স্রিলে সে সুখময় রসের যৌবন। 
নেচে উঠে য্বাপৃায় প্রাচীনের মন || 
ক্ষণেক জড়িমশ্ন্য জবরতীর দশা । 
স্ববিরা যৌবনমদে হয় মদালসা৷ || 
কিন্ত সে অসার অসুখ স্বপমের প্রায়। 
চেতনায় কেবল যাতিনা বৃদ্ধি পায়।। 
হায় বিভাবন। যেন নীহারের হার! 
দেখিতে দেখিতে ভানু-কিরণে সংহার ॥| 

হেথা শুন সমাচার সঙ্গিনী-সদনে। 
কর্মদেবী দাড়াইলে বিনতবদনে || 

সাধু সম্বোধনে কহে এক সহচরী। 
শারিকা তাছার নাম পুগল্ভা সুন্দরী || 

“কেমন এ কীর-্ধর্ম বুঝিতে না পারি । 
কোথা শৌর্বয ? শুর হয়ে চৌর্ময-অধিকারী || 

' অবলা সরলা বালা ঠাক্র-দুহিতা । 
চিত চুরি করিলে হে করিলে মোহিতা ॥। 

পিছে এ কি চমৎকার বীরের লক্ষণ । 
কি সাহসে করিলে হে' পাচীর লঙঘন ? 
কূলবালা-পমোদ-কানন-স্থল এই। 
ইখে যে পুরুঘ আসে, অবিনয়ী সেই || 
ভূপজার ভাবান্তর করিলে লোকন। 

এ পাপের পৃয়শ্চিত্ত করহ শবর্ণ ॥ 
এইক্ষণে ভূপতি সসীপে কর গতি। 
আতিথ্য-দক্ষিণা চাও করিয়া মিনতি ।। 

এমন দক্ষিণা আর কে পায় কোথায় ? 
কৃবেরের সব্বস্বে সমতা নাহি পায় || 
যাও যাও যুবরাজ ত্য এ সমাজ । 

তাজ লাজ, যদি চাও সাধিতে স্বকাজ ||: 
সাধু কন, “বীর-ধর্ম আছে কিনা আছে। 

রজনী-পৃভাতে সবে জানিবে হে পাছে।। 

১৫ 

শুনি 'নাই হেন রীতি অতিথি যে জন। 
পার্থন করিয়। করে দক্ষিণা গৃহণ।॥। 
গৃহী যেই করে সেই দক্ষিণা পূদান। 
সব্বত্র সুনীতি এই, বেদের বিধান ॥| 

তোমাদের এ দেশে সকলি বিপরীত 
পার্থনা বিরহে নহে দক্ষিণা বিহিত।। 
পতঙ্গ মাতঙ্গ মীন ক্রঙ্গ পৃভৃতি। 
রূপ গন্ধ রস রবে পৃমন্ত পৃকৃতি | 
কুরঙ্গস্বরূপ আমি ভ্রমি সুখবনে। 
সহস। বিনোদ ধ্ধনি পৃ.বেশে শবণে ॥। 

মোহিত করিল মন মনোহর স্বরে। 
মত্ত হয়ে আইলাম কঞ্ের ভিতরে ॥ 
স্ুধাস্বরে ছিল কুধু পমত্ত শবণ। 
হেরি অপরূপ দূপ মাতিল নয়ন || 
যথ। সরসীর জল কম্পন সময় | 

পদ[বন-পকম্পন ঘন যন হয়।। 

শ্রতি আখি মাতিল, মাতিল তাহছে ঘন। 

করিলাম ভিক্ষ-প্রায় প্রাচীর লঙধন || 
দাতা-ছ্বারে দীড়াইয়৷ দীন দীর্ঘাশয়। 
ভিক্ষ। করি আশা যদি পূর্ণ নাহি হয়।। 
তবে আর কি কাজ এ স্থানে অবস্থান ? 
বিমুখ অতিথি কবে স্বস্থানে পৃষ্থান ||" 

এত বগি কবে সাধু" পর্ণ পথে গতি। 
নিরখি নৃপতি-নাল। সচঞ্চলা অতি || 

শারিকারে সন্বোধিয়ে কহেন বচন । 
“আলে। আলি কি করিলি কহ না এখন || 
অবিনয়ে নাথের কৰিলি ভাবাস্তর । 
হাঁয় হায় ভাবনায় অস্থির অন্তর || 
অঙ্ক'রিত পরেম-তরু এমন সময় | 

আঘাত করিল পৃভগ্রন অবিনয় || 
অঙ্করে আধাত পেয়ে বুঝি হয় নাশ। 
কিহবে নাহিক আর আশ্বাসে বিশ্বাস ||” 

মদালসা কহে “শুন ঠাকৃর-কৃষমারি। 
কমারের এক বাক্যে আশ। আছে ভারি || 
কহিলেন বীর-বৃত্তি আছে কি না আছে। 
রজ'নী-পভাতে সবে জানিবে হে পাছে ॥। 
শুনিয়াছি কল্য পাতে হবে ঘটাধোর। 
দেখাবেন নান শিক্ষা তব মনচোর || 



১৬ 

কয় দিন মহাধ্ম হয় এ নগরে। 
স্থুসভূজিত রঙ্গ-ভূমি হতেছে প্রান্তরে || 
দেশ দেশ থেকে কত আসিতেছে বীর। 
বনাশ বিপাশ। কিবা নর্মদার তীর || 
সবে বলে এই কথা, বঙ্গভূমিস্বলে | 
জয়লব্ধ লবে সাধু শিক্ষার কৌশলে ॥ 
শুনিয়াছি অন্তঃপুরে আছে নিমন্ত্রণ । 
মহিথী যাবেন তথা সহ স্বীয়গণ || 
সাধু পৃতি যদি তব একান্ত হৃদয়। 
সেই স্থলে সে ভাব পৃকাশ যোগা হয় || 

রঙ্গলাল-গ্রন্থাবলী 

বিজয় লভিলে বীর ওগে। বীরবালা। 
সভা৷ পাক্ষী করি তীরে দিও বরমাল। | 
ইথে অসদ্শ কিছু না হবে ঘটন। 
বীরত্বের পুরস্কার মাল্য সমর্পণ ||? 

শুনি “ভাল ভাল" বলি সবে দিল সায় । 
চলিলেন চারুশীপা৷ বিশাম-শালায় || 

“হে পথিক! বিভাবরী অর্থগত হয়। 

হইয়াছে *বিশামের আুখদ সময় ||” 

এত বলি যন্ত্র পরিহরে কবিবর। 
শোত্গণ নিদ্রাদেবী-পূজায় তৎপর ॥| 

ইতি ছ্বিতীয় পগ সমাপ্ত । 

ও রঃ 7 ও ভু ও (5 ৫০৩০ তু ওত রগ 

তৃতীয় সর্গ 
অপ্ব্বক হইল শোভা পৃভাত সময় । 
বলিচক্ে উপনীত বছ লোকচয় || 
কেহ অশে কেহ গজে কেহ রখোপরে। 
সমধিক অবস্থিত চরণ-নির্ভরে ॥| 

একধারে মঞ্চোপরে পূরনারীগণ। 

জিনিয়ে-কৃসুষ-কৃণ্ত অপূর্ব শোভন || 
বিকচ কমলদল-গর্ব খব্ব করি। 
হাসামুখে সুখে বসি সকল জুন্দরী | 
বিকশিত ইন্দীবর নয়নে নয়নে । 
মদ-ভরে ঢল ঢল পুভাত পবনে ॥ 
বাড়াইতে তার রাগ কি কাজ কজ্জলে। 

অভিমানে দলিত অঞ্চন তাই গলে ॥। 
বাধুলী ফুটিছে কত অধরে অধরে। 
তাম্বলের সাধ্য তাহে রক্তিম বিতরে ? 
কোথা বা পৃফল্প মুখ মন্দ হাস্যমান। 
শুচিস্ত বিকশিত কিংশুক সমান || 
কত কন্দ ক্টজ কোরক-বিমোহন । 
বিমল দশন রুচি কচির দর্শন ॥ 
কাহারো কপোল-পূভা জিনি নব জবা । 
অর্ধলোতে লব মনোভব মনোভবা ॥| 
কঞ্চক কঘণে ঢাক! কৃচ সরোরুহ । 

হরিত পল্লবে বদ্ধ পদ্যকলি-ব্যুহ ॥ 

কিবা অঙ্গ-আভা মধি কি সৌরভ তায়। 

কে আর গৌরব করে কেয়ার পাতার ? 

নিরমল সে অভাঁয় * আখি মনোভায়। 
চেলিকার কিব৷। সাধ্য ঢেকে রাখে তায় || 

লঘু নীরধরে কভু ইন্দু থাকে ঢাকা | 
জলদে করিয়। ভেদ অবতীর্ণ বাক! || 
সবে অবগুণঠবতী কিবা শোভা তায়। 

নীরধির নীলজলে ইন্দুছায় পরায় ॥। 
পবন হিলোলে দোলে বসনের ফাঁদ । 

ঝলমল ঢলঢল নিরমল চাদ || 

নানা ভঙ্ষিযুতা যত অনঙ্গ-ভঙ্গিনী | 
রহসা-কৌতুক কল রসেতে রঙ্গিনী | 
কেহ বেণীহস্তা কেহ ব্যজনী হেলায়। 
কৈহ শিশুসহ মত্ত বিনোদ খেলায় || 

কোন ধীরা অতি ধীর বিরলে বসিয়া । 
একদৃছটে দেখে সভ। শিরে হাত দিয়া || 
আসিবে নায়কবর আছে সমাচার । 

ধিয়ায় চাতকী সম আগমন তার || 

জাতী যুথি মল্লিক! মালতী গাঁধি হার। 
বিজড়িত তাহে চার কবরীর ভার || 
প্রিয় চিতে ঝাড়াইতে উৎসাহ-লহরী। . 
আনিয়াছে ফুল-হার যত শিরে খরি || 



কর্মাদেবী ১৭ 

ধলিচক্রে বীরের বীরত্ব পুদর্শন। বহে তাহে ঘোর বায়ু কালাস্তের কাল। 
করিবে নায়ক-শিবে, কমুম-বর্ধ ণ || জগতে পদার্থ হেন কি আছে ভয়াল? 

অন্যধারে বার দিয়ে ওরিণ্ট-ঈশৃর | পরশনে তনু জলে ইন্ধন সমান। 
দলে দলে উপবিষ্ট যেন পুরন্দর || ক্ষণমাত্রে ওষ্ঠাগত ছটফট পাণ।। 
কৃলদেব ভানুর গরিমা অভিজ্ঞান ! কোথায় “সিরোকো '' কোথা “ল্হ' নামধর। 
উঠেছে কনক চাঙ্গী তপন সমান | মহাতেজে মরুদেশ শাসনে তৎপর || 
ধরেছে আড়ানী যার “কিরণীয়।' নাম | হায় যেই ভূতশ্ষ্ঠ জগতের প্রাণ । 
পুতাত-কিরণে জলে কত রতুদান || যে হয় স্ুরভি-ধাণ পান নিদান|। 
ব্যজনী হেলায় পাশে কোন অনুচর | জীবগণ জ্রজালা শাস্তি কাস্তি হর। 
কবি কহে কবিতা বানায়ে বহুতর || মলয় অচলে যেই রহে নিরস্তর || 
বন্দী করে স্ততিবাদ বংশ বাখাণিয়৷ | তার পূনঃ এ কি ভাব স্মরণেতে ভয়। 
বিনোদক কহে কথা সময় জানিয়। | পরশনে জ্ঞান সহ প্রাণের বিলয় || 
ভাড়ে করে তাঁড়ামীৰাক্যের কত ছটা । হেন ভীম-পভঞ্জন পূভাব পৃদেশ। 
থেকে থেকে জেঁকে উঠে হাস্যরস ঘটা | ছায়। জল তৃণদল নাহি মাত্র লেশ | 
বসিয়াছে মন্ত্রিগণ নিজ নিজ স্থানে । মর্তও-ময়খ-মালা মৃত্যুর কিস্করী। 
গম্ভীর সুধীর ভাব চিত্ত একতানে || মায়াবিনী মরীচিকা যার সহচরী || 

পূসনু পৃকৃট নেত্র মৃদ্ হাস্যধর । হেন দেশে অনায়াসে ভ্রমণে নিপুণ । 
লোলিত শাশ্র ভার বক্ষের উপর || পশুমধ্যে উট তুল্য কার কাছে গুণ॥। 

উনুত বিপুল মৌলি, বীরবৌলী কানে! নিরাহারে নিরলস গমনে নিবেশ। 
ধ্যান দেখি বোধ হয় পরিণত জ্ঞানে || তিন দিন নিরম্কু উপাসে নাহি কেশি।। 
আর আর পারিঘদ বসিয়া সকলে । অতি দরে পান্তরের থাকে জলাশয় । 
তার অন্তে পদাতিক খাড়৷ দলে দলে।। সেই দিকে ধায় যি পান ইচছা হয় ॥। 

* আশা অসি খগ্জর পরশু ভল্ল শূল। ন্যায়ের সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত উষ্টের নিকটে । 
শির টেরা তাছে ৰেড়া লোহিত দূক্ল।। দূরে থেকে বারিগুহ নাম ত পুকটে।। 

অদূরে দাঁড়ায়ে শত মন্ত করিবর। আর এক অনুজ্ঞান অতি চমৎকার । 

শুঁড় নাড়ে মদ ঝাড়ে করে ঘোর স্বর ।। না হইতে সিরকোর পুভাব বিস্তার || 

মহাতেজী তাজী বাজী সাজি নানা সাজে । জানিয়৷ আগত তায় মুদিয়। নয়ন। 

ঘন ঘন হেঘা রব করে সভামাঝে || চরণ প্রসারি করে ধরায় শয়ন।। 

থাকি থাকি মারে ঝাঁকি কর্ণ করি খাড়া । যতক্ষণ পৃভঞ্জন শাস্ত নাহি হয়। 

ঘাড় তুলে উঠে ফুলে বুকে দিয়ে চাড়া ॥ ততক্ষণ স্তন্ধভাবে ধরাসনে রয়॥। 

মৃগয়া আখেট-রণে অতি হৃষ্ট কায়। বহিয়া৷ যাইলে বায়ু জানিয়া সময়! 
স্থিরভাবে থাকিতে ক্ষণেক নাহি চায় ।। পৃর্বমত পৃয়াণে পুবৃত্ত পুনঃ হয় || 

কৃষ্জ পৃষ্ঠ ন্যৃজ দেহ সারি সারি উট। হায় ছেনণ কৃৎসিত আকারে এই মত। 
চালকের ইঙ্গিত মাত্রেই দেয় ছুট | অপূৃতিম অসীম সদৃগুণ থাকে কত।॥। 

কদাকার রূপ বটে গুণে নাহি ক্রটি। এইরূপ কতরূপ করি আড়ম্বর | 

দূরগতি তুলনায় নাহি যার ফুটি॥ বার দিয়ে বসিয়াছে ওুরিণ্ট-ঈশ্র || 
পুচ পৃতপ্ত পয়োবিহীন পৃদেশ। করিপৃষ্ঠে নোবৎ বাজিছে সুধাময়। 
ভানুতেজে রেণু-ক্ষেহ কৃশীণু বিশেষ গুড় গুড় গরজিত নাকার। নিচয় || 
৬) 
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সানায়ের কিবা! বনি কিব। তান তাঁয়। 
করিছে ভৈরবী টোড়ী পৃভৃতি আদায় | 
হৃদয় উদাস করে মধুর আলাপে । 
সম্ভতান শোকার্ত ক্ষান্ত ক্ষণেক বিলাপে ॥ 
বাজিছে তাহার সাজ, ঝাঁজ সাতে সাতে। 
বিরামের ছেদূ ভেঙ্ব, মন মাতে তাতে ॥ 
অন্যধারে জনতার নাহি পরিশেঘ। 

মানবী অটবী পরায়, নাহি শৃন্যলেশ || 
সুশোভিত শিরস্ত্রাণ পুকার পুকার । 
উদ্, থেকে দৃষ্ঠ হয় যেন একাকার || 
মাঝে মাঝে রথচয় পতাকা-ভূঘিত। 
চড়োপরি রতন বল্পরী বিলসিত।। 
লোহিত উষ্ভীঘ শিরে, অঙ্গে অঙ্গরাখ। ; 
দদিকে উড়ানীপান্ত, যেন দই পাখা।। 
বসিয়াছে রথিগণ, গোফে দিয়ে চাড়া | 
আশে পাশে তাথুলী তান্বুল লয়ে খাড়া || 
মোদক মোদক লয়ে ফেরে ফিরি ঘুরি । 
বরফি, অনৃতী, পেঁড়া, ঘিওর, কচুরী ॥ 
কোড়ীরপ রেউড়ি পিউরি জুন্দর। 
সফরীর ঝাঁক যেন শোতে স্তরে স্তর || 
খেলন৷ বিক্রেতা লয়ে বিবিধ খেলনা | 
কুটদ্িনী-সমাজে করিছে আনাগোনা || 
মাটিতে রচিত মল্ল, মল্ল সহ খেলে। 
সমাদরে ক্রয় করে ক্ষত্রিয়ের ছেলে | 

কোথা বা আসিক পহ আসিকে লড়াই। 
যেন দেখে বোধ হয় করিছে বড়াই। 

যে দেশে যেরপ বৃত্তি, সেইরূপ মতি। 

সেইরূপ ক্রীড়ার, সেইরূপ রতি ॥ 
শৈশব হইতে সেই দিকে চিত ধায় ॥ 
অন্যারস অন্যরূপ ক্রীড়া চাহি চায় | 

যথা বাঙ্গালার লোক নহে'ক সাহসী । 
নারীপিয় কেলিকলা-কৌতুক-বিলাসী |! 
শিশুর পুতুলে দেখ আভাগ তাহার । 
কামকলা ছলা তাহে পৃতাক্ষ-পৃচার || 

পৃতৃলে পুতুলে বিয়া বহু বহু কেলি। 
নিতান্ত ফৈশোরে যত ধাল বাল! মেলি ।। 
কিরূপে পৌরুথ পথে যাইবে বালক। 
তামাক-খাকয়া বুড়া পরয় খেলনক। 

রঙগলাল-গ্রন্থাবলী 

পশ্চিমের পুজাপুগর পুরুঘার্থ চায়। 
সেইমত দেখহ শিশুর খেলানায় | 

ধারে ধারে বসিয়াছে শাস্ত্রের আপণ।। 
স্তূুপে স্তূপে সুসভূজিত নান পৃহরণ || 
যুবাগণ ক্রয় করে করি নিব্বাচন। 
কেহ লয় লৌহ জালময় সনূহন || 
কেহ লয় শিরোহী, ভূজালি ভয়ঙ্কর 
চকৃমক্ ঝকৃমক্ করে নিরস্তর ॥ 
কেহ লয় ক্ষিপ খাঁড়া অসি খরতর। 
কেহ লয় খগ্ডর পঞ্রর-বিদ্ধ কর || 
কেহ লয় কষ্ণজাজিন পটুক। কবচ। 

' খঁড়গী চর্ম রচা ঢাল বেচিছে শৃপচ ॥। 
তদূপরে শোভে স্বর্ণ-বল্প অনুপম । 
রতনে রচিত কত ছবি মনোরম | 
শাদ্দ,লের কৃত্তি বিনিন্রিত উপানহ। 
দংশিলে দশনত্রষ্ট ভীঘণ বরাহ || 
আর আর কত দ্রব্য কত লব নাম। 

রাজপৃত-প্রিয় অস্ত্র শূলপী বল্লাম | 
এইমত কত শত যৃদ্ধ আয়োজন । 
রাজস্থানে ক্রয় করে যত যুবাজন ॥ 
আসিয়াছে বলিচক্কে দেখিতে তামাসা | 
মুখে মুখে বীরত্বের ব্যাখ্যান সম্ভাঘ। | 
সাধুর চরিত্র-কথা কহে কত জনে । 
কেহ বলে হেন বীর ন৷ দেখি নয়নে || 
আসিয়াছে দলে দলে যত রাজপুত। 
বীর মদে মাতোয়ার৷ নানাগুণযূত | 

করিবারে সাধূসনে বলের পরীক্ষা | 
দেখাইবে নিজ নিজ সামরিক দীক্ষা! || 
দরতর দেশ থেকে আসিয়াছে সবে। 
আরোহণ করি তুরঙ্গম মনোজবে | 
বীকানের আজমের মের্তা মাড়বার। 
হারাবতী যদূবতী আর নীরবার || 

আধুনিক শ্রাছেরী প্রাচীন মৎস্য দেশ। 
জন্যে যাহে রতুশীলা বিশেঘ বিশেষ ॥ 
কৃষ্গড় কেরলী মিবার মিষ্টবাদী। 
চোলপুর জয়পুর যোধপুর আদি | 
মাণিকা তোঘৈন সবে যোগ্য সমাদবে | 

বিঙগন্সাত্র শ্বান নাই ওরিপ্ট নঙ্গরে || 



পড়িয়াছে ডের। ডাওা যেখানে সেখানে । 
গীত বাদ্য মহোলাস' সারজের তানে | 
আসিয়াছে কত মল্ল কত লব নাম। 
মালসাট কত নাট করে অষ্ু যাম।। 

বীরধটী কাটিতটে গায়ে রঙ্গরজ | 

ফুরতনু কিবা স্বাণু কিবা মত্ত গজ | 
স্বলপদ্যাকার আখি ঈঘৎ লোহিত । 
অরুণ উদয় কালে যেরূপ শোভিত ।। 

এক ভাগ লাল, অন্য ভাগ শেতোজ্জল। 

শারদী উঘার কিবা শোভা নিরমল ॥ 

চটাপট পটপট বাছুর আস্ফোটে | 

কেপে উঠে বস্থমতী পতনের চোটে || 
ঘুরায়ে মুগডর মারে বক্ষের উপর । 
দেখিলে ভীরুর হয় সভয় অন্তর || 
এইবূপ মল্ল সব আসিয়াছে সেজে । 

আছে খাড়া, শির টেড়া, বিক্রমের তেজে || 
আসিয়াছে মল্ল-যোদ্ধা নিজ নিজ দলে । 
বন্ বন্ তাজে তল ভীম ভূজবলে ॥ 
ঘূরায়ে ছুড়িয়ে ফেলে অস্বর-উপরে । 
চকিতে লখিতে পুন লুফে লয় করে ॥। 
আসিয়াছে শর-যোদ্ধা বিচিত্র সন্ধায়ী। 

হোন ভঙ্গী যেন অতি শৌর্যয-রসপায়ী || 
সবে সব্যসাচী সম সন্ধানে নিপূণ | 
উভয় কন্ধরে পুলম্বিত দূই তৃণ।। 
নানারপে বিরচিত শরের ফলক । 

কোন শরে যেন অর্-চন্দের ঝলক ॥। 

কোন শর-যুখ যেন ভূজঙ-রসন। | ৃ 

গরলে মণ্ডিত, তনু বিঘম ভীষণ || 
কোন শর-মুখ হয় ব্রিশুল-আকার | 

কোন শর ইন্দ্রের আয়ুধ-অবতার || 
মহিঘ, বিঘাণে বিনিম্মিত ধনুচয়। 
গুণ দেয়া বহুগুণ ভিনু সাধ্য নয় || 
আসিয়াছে আসিক, আসন তুরজমে । 
লক্ষন কোন কালে নহে কোন কমে ।। 

পূমথেশ পুমদা-পূিত পৃহরণ। 
দিনকর-দূযতি প্রায় অতি সুশোভন | 
খত খড়গী পৃষ্ঠে ঝুলে খু চর্ম ঢাল । 
অভেঙদ্য অচেছুদ্য সেই বিঘম করাল | 

কর্থানেবী ১৯ 

বীরবৃন্দ দাঁড়াইল মিজ নিজ গণে। 
অপৃবর্ব হইল শোভা পরীক্ষা-সদনে। 
সেই' স্থানে অন্যের গমনে বিধি নাই। 
পৃভু পাশে পণ্ডুগণ * পৃস্থিত সদাই || 
এমন সময়ে দই রণ-বাদ্যকর। 

করে করি দুই তুরী হৈল অগসর || 
ক্ষেত্রেকর্ম বিধানে সঙ্কেত করে তায়। 
অতি দূরে তুরীর নিনাদ ক্রুত ধায় || 
কোলাহল কল্লোল হইল তাহে স্থির | 
শুনি শব্দ স্তব্ধপায় সকল শরীর || 
হয়-চয় শুনে তাহা কর্ণ করি খাড়া। 

আর কি স্থগিত থাকে পেলে পরে সাড়া ॥। 
পৃথমতঃ মল্লযুদ্ধ পৃদশিত হয়। 
মল্প-ভুমে দৃই বীর হইল উদয়।। 
এক দিকে সাধু অন্য দিকে যোধামল। 
গরজিয়ে এলো যেন কেশরী-যূগল ॥ 

মাল-ঝাপ 

ঠুকে তাল, আখি লাল, কি করাল মৃত্তি। 

*মহাকায়, হরি পায়, যেন পায় স্ফৃত্তি || 
চলে যায়, পদ যায়, বন্ুধায় কম্প। 
কভূ ধায়, ঠায় ঠায়, মেরে যায় ঝম্প। 

টিটুকার, চীৎকার, শীৎকার ক্রোধে । 
গর গর্, কলেবর, পরস্পর রোধে ॥| : 
জড়াজড়ি গড়াগড়ি পড়াপড়ি ক্ষেত্রে ॥ 
লুটপৃ্ট, দেয় ছুট কালকুট নেত্রে।। 
মাতামাতি হাতাহাতি যেন হাতি-ছন্দু । 
করে জোর মহা শোর হয় ধোর স্পন্দ || 
যথালক্ত, কি আরক্ত, চলে রক্ত গণ্ডে। 
নাহি তঞ্চ, েরি মঞ্চ, যুদ্ধে পঞ্চ দণ্ডে | 

পর অর ৯৮৮৯ 

* ইয়ুরোপীয় নাইট-নামধেয় বীর পুরুঘদিগের 
সেবা-পরিচর্যায় যেরাপ ভদ্র সন্ভানেত্া বীর-বিহিত 
কার্ধণাদির শিক্ষা করিতেন, ভারতবর্ষের রাজন্য- 
কূলেও এইরূপ পৃথা ছিল। শিক্ষিতাবন্থায় বিধাট 
পস্তানেরা পণ্ড নামে বিখ্যাত হইততঘ। 



২০ 

নাহি' ছেদ, নাহি খেদ, ধন স্বেদ অঙ্গ । 

দই মাল, যেন কাল, নাহি' তাল-ভঙ্গ || 

হাস ফাঁস, বহে শাঁস, শুনি ত্রাস লাগে। 
দুই জন, পরায়ণ, বারণ, রাগে ॥ 
দূজনায়, এই চায়, এ উহায় জিতে। 
করে জারি, ভরি ভারি, ধেয়ে চারি ভিতে || 
কত বোক, বড় ঝোঁক, দেখে লোকবৃন্দে । 
সবে চায়, হয় সায়, কেহ কায় শিন্দে || 

এই মত, নানা মত, পতিহত কালে । 
সাধু ধরি, নিজ অরি, ধরাপরি টালে || 
যেন ঝড়ে, নড়ে চড়ে, জোরে পড়ে শাল। 

তার প্রায়, লম্বকায়, পড়ে যায় মাল।| 

যোধাশুর, দর্পচুর, যত ভুরভঙ্গ। 
হরি হরি! ধ্বনি করি, সতা তরি রঙ্গ | 
হুহুঙ্কার, চীৎকার, বার বার লক্ষে। 

সিংহাকার, অবতাব, সাধু তার বক্ষে | 

ধরে ঘাড়, দেয় চাড়, বৃঝি হাড় ভাঙ্গে । 
ছল ছল, চক্ষে জল, নাহি বল জালে || 
ধড়ফন্ড, করে ধড়, মারে চড় ভারী। 
নাসিকায়, রক্ত ধায়, বহুধায় হারি || 
হারিলেক যোধামল দেখিল সকলে । 

ভয় জয় জয় শব্দ হয় সতাস্বলে || * 
দওবৎ নাকে খখ দিয়ে সাধূ-পদে | 

হেট-মুখে যায় মল্ল হীন কীর-মদে || 
যেন করী কর্মে পড়িয়া নত শিরে। 
মগ্থর-গমনে বনে যায় ধীরে ধীরে || 
নাহি চায় পশ্চাতে না চায় অগভাগে। 
আপনার অপমান মনে মনে জাগে ।। 
মল্লযুদ্ধ পরে সাধু গিয়ে নিজ দলে। 
কিছুকাল . বিশাম করিল যথাস্থলে || 
পুনরায় সাজিয়ে আইল অশোপরে। 
সুশোভন শরাসন ধনু ধরি করে।। 
হেমতত্ত-বিনিন্মিত কৰচ পিধান। 

* -ভানুকরে : জুলে যেন অনল সমান || 
“রিবা শিরে শিরস্ত্রাণ ইন্দ্রধনুচছটা | 

রঈলাল গ্রস্থীবলী 

মনে হয় এই বলে “কে আছ এ স্থলে। 
সাধূসহ শরশিক্ষা দেখাও সকলে ||? 
তুরীনারদ শেঘে এলে। এক বলবান্। 
নামেতে অজর্জন সিংহ অজর্জন সমান || 
পৃথমত: শর কাটাকাটি ঝাঁকে ঝাঁকে । 
দই বীর ঘোরে তথা শত শত পাকে ॥ 
এ মারে উহারে শর স্থির লক্ষ্য করি। 
পৃতিপক্ষ কাটে তাহা অস্বর-উপরি | 
অমনি সন্ধান পূন;ঃ করি সেই জন। 
বরিঘণ করিতেছে কত প্রহরণ || 

কটাকট, কাটাকাটি অগ্গি উঠে তায়। 

জয়াজয় কিছুই না স্থির বুঝা যায়।। 

পরিশেঘ ' লক্ষা এক করি নিরূপিত। 

স্তন্তোপরি জলপর্ণ ভূঙ্গারে স্থাপিত ॥। 
গলিলে ভাগিছে এক পুল কমল। 
নয়নে না দৃশ্য হয় সেই শতদল || 

শত হস্ত অন্তরেতে সন্ধান লইবে। 

পাত্র ভেদি পরে লক্ষ্য বিদ্ধিতে হইবে || 
পৃথমে অজর্্ন সিংহ করিল উদ্যম । 
ভূঙ্জার হইল ভঙ্গ লক্ষ্যে হলো ভ্রম।1 
স্তম্ত বেয়ে কমল কমলসহ ছুটে | 
হো! হে] করি জনারণ্যে হাস্যরস ফুটে || 
লজ্জা-নম মুখ করি হেল শতাস্থলে। 
অজর্জনের নামের কলঙ্ক পবে বলে।। 
প্নরায় পৃণ পয়ঃপাব্র পৃস্থাপিত। 
পূনরায় পন্মপৃ্প তাহে আরোপিত । 
শত হস্ত দূরে সাধ মারিলেক তীর 1 
বিধিল বারিজ ছেদি ভূঙ্গার-শরীর || 
ন৷ ভাঙ্গিল ভাজন ন৷ পড়ে বিন্দু নীর। 
“ধন্য ধন্য ধন্য সাধূ' কহে যত বীর || 

_ হোনমতে হৈল বেল দ্বিতীয় পৃহর। 

পর হৈল আর্সি দিনকর-কর.|| 
তপনের তাপনে তাতিল বসুমতী। . 
ক্রমে ক্রমে মন্দগতি-পরাণ্ত সদাগতি || 
ুমুর্ুর পরাণবায়ু সদৃশ লক্ষণ। 

।* পৃষ্ঠে অসিচর্ম যেন জলধরঘটা || বন্দীভূত মাত্রাকৃত হয় দরশন || 
' "পুনরায় তুরী-শব্দ হয় রজ-ভুমে। হইল বিকূব ভাব রমণী সদনৈ।, 

উদ্দধুন্প ধুল্সমারী মহা ধাম-ধুমে ।। শুমজল বিল্দু বিন্দু উদয় বদনে || 



কর্ঘ্মদৈবী 

পুভাতের পদীপাতে নীহারের হার । 
আহা মরি মরি ফিব। মাধুরী তাহার | 
শুখায়েছে শুধাধর লোহিত অধর | 

ভানু-করে যথা ভূচম্পক পুষ্পবর || 
তথাপি কিঞ্চিৎ শাস্তি অনুভূত নয়.। 
বলিচক্র-পতি সবে স্থিরনেত্রে রয় ॥| 
মহা কৌতুহল মনে একাগ অন্তর | 

বীরত্ব বিক্রম করে নয়ন-গোচর || 
সেই রসে স্ুররসিকা সকল মহি'লা | 

পরাক্রমে এক এক পূমদা পূর্মীলা || 
বীরত্ববিহীন রূপে রতিপতি পায়। 
হেন জনে কটাক্ষে কদাচ নাহি চায় | 
অপৃবর্ব সাধুর শিক্ষা দেখিছে সকলে । 
শৌভিছে কমার সম রঙ্গভূমি স্থলে || 
তারকা অসুর প্রায় পরাক্রমযূত। 
কত কত প্রতিযোগী হৈল পরাভূত ॥ 
চাচিক চৌহান সঙ্গে অপূর্ব কৌশল । 
দৃই বীর উদ্শির পৃচণ্ড পৃবল || 
অসি-হস্ত দৃই মস্ত অশে আরোহণ । 
ধনপাকে বলিচক্রে করিছে ভ্রমণ | 
মাথায় ধুরিছে অসি কত শত পাকে । 
কতূ বা তর্জন করি ফেরে তাকে ডাকে || 
কভু চারিভিতে ঘুরাইছে তরবার । 
কিছুমাত্র দূ নাহি হয় দেহ কার ।। 
কভু তরবারে তরবারে ঘোর রণ। 
খঁচাখচ, ঝনঝন ভীঘণ নি:স্বন|। 
হেন স্থির লক্ষ্য করি চালাইছে অসি। 

অতি বেগবতী যেন তারা পড়ে খসি।| 
বোধ হয় কাটা গেল সাধুর শরীর । 
হের কিবা ব্যর্থ তারে করিতেছে বীর || 
চকিতে ঘুরায়ে ঢাল ঢাকি নিজ শির । 
লাগ্চন। করিল পুতিযোগীর অসির | 
ঘুরায়ে আপন আন্ত্র হানে হান্ হান্। 
খান্ খান্ ভেঙ্গে পড়ে তরবারখান ॥। 
মারিতে উদ্যত পুন: খঞ্জর পসারি । 
চৌহান বিহতজ্ঞান সহিতে না পারি || 
মধ্যস্থ সময় বুঝি মধ্যে খাড়া হয়। 
নিবাত্তিয়। যায় সাধু শব্দ জয় অয় ॥ 

২১ 

লোকারণা অগণ্য স্ুধন্য ধ্বনি করে। 

“সাধু সাধু, সাধু সাবূ:', কহে যত নরে || 
মাণিক্য আসন থেকে করি গাত্রোথান । 
ইঙ্ষিতে আপন স্বানে করেন আহ্বান | 
অঞ্চোপরি বসি যথা সীমস্তিনীগণ্ণ। 
সেই দিক্ হয়ে সাধু কৰিছে গমন || 
রঙ্গে ভঙ্গে তুরঙ্গ যাইছে ধীরে ধীরে । 
আপাদ-মস্তক সাত পরিশ,ম-নীরে || 

মেঘনাদ নাম তার, মেঘবর্ণ ধর । 
মদগক্র্বে মত্তগতি ফল্ল কলেবর || 
নিজ পৃভূ জয়-লন্ধ সমর-শিক্ষায় । 
মহাঁনন্দে হেঘা শব্দ করে উভরায় || 
সাধুরে নিকটে হেরি বরারোহাগণ | 
ধারাকারে কবিছে কৃস্তমবরিঘণ ॥। 
গোলাব, স্বেবতি, নাগকেশর, কেশর । 
ভূচম্পক, চম্পক, অশোক শোভাকর || 

কৃরকবক নানাজাতি সিতাসিত পীত। 
পলাশ, পন্াগ, পরা, পদ্ম প্রোনুগিলিত | 
মল্লিকা, মালতী, মবু-মাধবী মগ্ডরী | 

আর আর কত মত কজুম-বল্লরী || 
স্ুশীতল মলয়জে মাখা সব ফল । 

ধরিল ধবল বণ সাধুর দূকূল | 

এমন সময়ে দেখ অপূর্ব ঘটনা । 
হেমথাল কয়ে এক নবীনা ললনা || 
কৃত্থমের মালা তাহে শোভে মনোহর । 

ধীরে ধীরে গতি করে যথা বীরবর || 
তুরঙ্গ রাখিল সাধু পৃমদা নিরখি। 
কহিতে লাগিল কথা কৃমারীর সখী | 
“ধর, ধর রাজপুত্র, এ কৃন্সুম-হার | 
কমারী শীকর্ম্দেবী-কৃত পুরস্কার || 
দেখাইলে রঙ্গভূমে শিক্ষা চমৎকার | 
তব যোগ্য পূরস্কার আছে কি বা আর? 
করিলেন সমর্পণ পাণি সহ পাণ। 
এই কজুমের হার তার অভিজ্ঞান ||" 
এত বলি সীমন্তিনী মালা দেয় করে। 

উচৈচঃস্বরে কহে সাধু অশ্রে উপরে | 
“স্তন শুন সভাস্ব সমস্ত জনগণ । | 
কর্মদেবী দত্ত এই মাল্য স্ুশোভন || 
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সরলা! তৃপতিবাল। আমারে বরিল। | 
অযাচিত ধন-দানে কৃতার্থ করিল৷ || 
কিন্ত এই পূর্বাপর আছে ধর্ম্বনীতি। 
এই শ্তি স্মৃতি. এই সব্বদেশে রীতি ।। 

পিতা সন্ত, দূহিতার স্বতন্ত্রতা নাই। 

যার ধন তার কৃত সম্পদান চাই 
ওরিণ্ট-ঈশ্র যর্দি দেন এই নিধি । 
গহণ করিতে পারি যথা শাস্ত্র-বিধি || 
নতুব। এ কার্ষ্যে মম অভিমত নয়। 
পরিণয়ে পারিদাঁন উপযুক্ত হয়।। 
মানময়ী মনোলোঁভা মহীপ-কূমারী | 
মান তঙ্গ করিতে তার নাহি পারি || 
অতএব মালামাত্র শিরে ধরি পরি। 

এই নিবেদন মম শুন সহচরি || 
যথাবিধি বিবাহের যি পাই টীকা । 
তবে সে বরিতে পারি ভূপতি-বালিকা 1): 

এত বলি সমাদরে মাল! তুলে লয়ে । 
তৃঘিলেক শিরস্ত্রাণে স্মিত-মুখ হয়ে || 
বলিচক্র হৈতে বীর হইল বাহির । 

তিমির করিয়া তেদ যেমন মিহির || 
লোকারণ্য মাঝে উঠে মহ] কোলাহল । 
কত কথ! কহে যত দিদৃক্ষ সকল | 

কেহ বলে কি বলিল সব শুনি নাই। 
কেহ বলে এমন ন৷ দেখি কভু ভাই ।। 
কেহ বলে “কেমনে এমন হবে বল? 
কি তাবিবে রাজপৃত্র অরণ্য কমল ॥। 
কি বলিবে তার পিতা চওদে'ব রায়। 
হইবে সমর ধোর বৃঝি অভিপায় ॥। 
হেন অপমান কভু সহিতে নারিবে । 
তার সহ এ বিবাদে সাধু কি পারিবে ?” 
কেহ বলে, “কর্খদেবী করিল কি কাজ। 
হাসাইল রাজস্থান, রাজন্যা-সমাজ || 

পাচীন, কৃলীন, ধনী, পরাক্রান্ত অতি। 
পূধান পদবী কার রাঠোর সংহতি? 
এমন বংশের বংশধর যেই জন। 

কর্মদেবী সহ তার সন্বন্ধ ঘটন || 
অনায়াসে সেই সন্ধি করিয়া ছেদন । 
অন্যেরে বরিলা! বাল! এ রঙ্গ কেমন ?' 

এইরূপ নানা কথ! লয়ে নানা জন। 
দলে দলে করে সবে স্বালয়ে গমন || 

এখানে সংবাদ শুন, শীমাণিক্য ভূপ। 
উলিত চিস্তাজালে চিত্তরূপ কপ ।। 
বিষণুবদনে পুরে করয়ে পুবেশ। 
নন্দিনীরে ডেকে আনি জিজ্ঞাসে বিশেষ | 

“একি গো কমারি, একি কহ গে। কুমারী ? 
কেমন তোমার কর্ম বুঝিতে ন৷ পারি ॥ 

কহ বাগদত্তা যেই, কহ বাগদত্তা যেই। 
কেমনে অপরে আর বরিবেক সেই? 

তাহে চওদেব রায়, তাহে চওদেব রায়। 

দ্বিতীয় পৃচও্ড চও মার্তও্ের পায় || 
একে অযশ সমূহ, একে অযশ সমূহ । 

পুবল পৃচও তাহে, তার সেনাব্যহ || 

হবে অন্যায় সমর, হবে অন্যায় সমর | 

বিগহ তাহার সহ নহে শোভাকর ॥। 

মনে দেখহ বিচারি, মনে দেখহ বিচারি। 

রাজপুত মাত্রে হবে তার সহকারী ॥। 
যথ। ধর্ম তখ! জয়, যথা ধর্থ তথ! জয়। 
বুধ, বিধি, বেদবর্গ, এক বাক্যে কয় ||” 

শুনি পিতার বচন, শুনি পিতার বচন। 

কর্মদেবী মৌন-মুখে রন কিছুক্ষণ || 
যখ। ধারাপাতকালে, যথ! ধারাপাতকালে। 

কেতকী কলিকা মুগ্ধ থাকে পুশ্পজালে | 
হলে মেষের অত্যয়, হলে মেখের অত্যয়। 

তখন পুকাশ করে আপন হৃদয় | 
তার সৌরভ-সুধায়, তার সৌরভ-সুধায়। 

মত্ত হয়ে মারুত অন্তরে ভ্রুত ধায় | 
সেইরূপ ভূপসুতা, সেইরূপ ভূপস্থতা । 

ক্ষণ পরে করিছেন কথা জুধাযুতা ॥ 
“নিবেদন শীচরণে, নিবেদন শীচরণে। 

মাগুণে শতিং দেহি, দাসীর বচনে ॥| 

কথা বেদের বিহিতা, কথা বেদের বিহিতা। 
অন্য বরে অবিহিতা ধরিতা *হিতা৷ ॥ 

কিন্তু এই বিধি কাল, কিন্তু এই বিধি কাল। 
অবাধে চলিত কভু নহে সব্বকাল | 

কত পতিবিতা সতী, কত পত্বিত৷ সতী । 
একে দত্ত! পরে, পরে বরে অন্য পতি ॥ 
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যাগুদান মন্দ রীতি, বাগৃদান মন্দ রীতি। 
ইহাতে হতেছে কত কৃকীত্তি কনীতি | 

পিতৃস্বত্ব দূহিতায়, পিতৃস্বত্ব দৃহিতায় | 
কিন্তু অন্য স্বত্ব সহ' শেষ্ঠ তুলনায় || 

নহে ধেনু ধান্য ধন, নহে ধেনু ধান্য ধন। 

নহে' ভূমি, নহে' ভূঘা, রজত কাঞ্চন | 
যার ধর্শে অধিকার, যার ধর্ে অধিকার । 

ইহকাল, পরকাল, আচার বিচার || 

সুখদূঃখ ভোগাভোগ, সুখদূংখ ভোগাভোগ। 

চিন্তনীয় কিসে দূর হবে তব-রোগ || 

তারে যতনে লালন, সেছে করিয়৷ পালন, 
বহু দিন করি যোগ্য নহে বিসর্জন || 

দেখ অন্য ধন দিলে, দেখ অন্য ধন দিলে । 
দাতা স্বত্ব গতে নাহি উপস্বত্ব মিলে || 

কন্যাদানে ভিনু মত, কন্যাদানে ভিন মত। 
দাতা গৃহীতার স্বত্ব কভু নহে গত।। 

বিশেঘত: অপুজ্রকে, বিশেষতঃ অপৃত্রকে। 
সব্বথ। পৃত্রত্ব অর্শে দৃহিতা স্থৃতকে || 

যেই জননে মরণে, যেই জননে মরণে। 
কল্যাণদায়িনী হয় খ্যাত ব্রিভুবনে || 

যারে বলহ নন্দিনী, যারে বলহ নন্দিনী । 
স্থুরতিনন্দিনী প্রায় আনন্দবদ্ধিনী || 

কহ'তারে না জিজ্ঞাসি, কহ তারে না জিজ্ঞাসি। 
পরে সমর্পণে কত দৃঃখ রাশি রাশি | 

কূল শীল রূপ গুণ, কূল শীল রূপ গুণ। 
সব্বমতে যদি কেহ হয় সুনিপূণ।। 

তবু নহে ত শ্রোভন, তবু নহে ত শোভন । 
কন্যার অমতে তারে অপরে অর্পণ ॥ 

বীরভোগ্যা এ মেদিনী, বীরভোগ্য। এ মেদিনী। 
সেইরূপ বীরভোগ্যা বীরের নন্দিনী ॥ 

দেখ সীতা গুণবতী, দেখ সীতা গুণবতী। 
মানসেতে বরিলেন রাম রঘূপতি|। 

ধনুর্তক্গ স্বকৌশল, ধনূর্তঙ্গ সুকৌশল। 

রঘূবীর ভিনু ভাঙ্গে কার হেন বল? 
ছ্ৌপদীর স্বয়ংবরে, দ্রোপদীর স্বয়ংবরে। 

সেইরূপ পুরস্কার পার্থ ধনুদ্ধরে || 
দময়স্তী সেইবিপ, দময়স্তী সেইরূপ । 

দেব তুচ্ছ করি বরিলেন নল ভূপ || 

এই নীতি অনুপম, এই নীতি অনুপম। 
দম্পতি-স্ুখের এই বীজ মনোরম || 

যথা এ রীতি না চলে, যথা এ নীতি না চলে । 

নান! বিড়ম্বনা! পায় ঘটে সেই স্থলে | 
আর কহিলে আপনি, আর কহিলে আপনি । 

পৃতাপে মার্তও চগ্ডদেৰ নৃপমণি || 
সাধু কভু নন ন্যন, সাধু কভু নন ন্যন। 

রাজস্থানে তাঁর সহ কেবা সমগ্ুণ ? 
দেখিলেন সাক্ষ্য তার, দেখিলেন সাক্ষা তার । 

বড় বড় বলবান্ হত অহঙ্কার || 

কেহ বাকী নাহিছিল, কেহবাকী নাহি ছিল। 

কত দূর থেকে কত ক্ষত্রিয় আইল || 
সভে মানিলেক হারি, সভে মানিলেক হারি । 

সতায় সাধুর জয় দিল নরনারী ॥| 
ধর্ম পক্ষ কিবা হয়, ধন্মপক্ষ কিবা হয়? 

বিচারিয়ে দেখুন জনক মহাশয় || 
লোকে এই পরিজ্ঞান, লোকে এই পরিজ্ঞান। 

ধর্ম তারি পক্ষে যারে করে বাগৃদান || 

যদি ইহাই পৃমাণ, যদি ইহাই পূমাণ। 
কি হেতু অন্যথ। বাদ পৃকাশে পুরাণ ? 

দেখ রুকাণী-হরণে, দেখ রুক্িণী-হরণে। 
সৃতাবান্দ৷ শিশুপাল পরাভূত রণে ॥ 

আর সুভদ্রা-হরণে, আর সুভদ্রা-হরণে । 
অপমান হৈল সার মানী দূর্ষেযাধনে || 

অতএব নিবেদন, অতএব নিবেদন। 
অধর্মের উ্বাপনে নাহি পুয়োজন || 

এই শাস্ত্র সশোভন, এই শ্রান্ত্র সুশোভন। 

যার পৃতি রতি মতি পতি সেই জন || 
হ'লে অন্যখাচরণ, হ'লে অন্যথাচরণ | 

নিশ্চয় তোমার পদে তাজিব জীবন ||” 
শুনিয়ে কন্যার কথা, ওরিণ্ট-ঈশুর তথা, 

মনে মনে করেন বিচার । 
“ষথাযুক্ত কথা সব, হইয়াছি হত-রব, 

ইখে কথা কহিব কি আর? 

বিশেঘে যেরূপ মন, করিতেছি নিরীক্ষণ, 
ন। জানি, কি করিতে কি হয়। 

সাধূ-পৃতি স্বয়ংবরা, ইথে আশ। ভঙ্গ করা, 

কোন মতে উপযুক্ত নয় || 
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নাহি' আর পুভ্র-কন্যা, এক কন্যা ধরা-ধন্য।, 
যদি এর আশাভঙ্গ করি। 

ধঙ্দের ব্যত্যয় হবে, লোকে নিদ/রুণ কবে, 

অপষশ রবে ভবে ভরি ॥। 

পাত্র কেবা মাধূ সম, যা থাকে কপালে মম, 

হিত মানি তারে কন্াদানে।”' 
এত ভাবি মতিমার্, তথ হৈতে গাত্রোথান, 

করি যান বাহিরে দেবানে || 

ডাকিয়া অমাতাবরে, কহিছেন মৃদৃস্বরে, 
কর্মদেবী-বিবাহ-সংবাদ | 

“সাধূসহ পবিণয়, হইবেক সুনিশ্চয়, 
অন্যখায় বিঘম পৃমাদ || 

ডাক দিয়ে দান ভাটে, গিক। লয়ে স্বর্ণ টাটে, 

মাবু নিকটে যাক্ সেই। 
কর সব আয়োজন, বিলম্বেতে পয়োজন, 

নাহি আব সরোদ্ধার এই ||? 

আন্ঞ। শুনি মন্ত্বিবর, ডাকি সব পরিচর, 

উদ্যোগ করিছে নানারপ। 
পুরমধ্যে বাছে শাক, রমণীমগুলে আঁক, 

উখলিত আনন্দের কপ 
ভাট গুণ বাখানিয়], উত্তরিল টাকা শিয়।, 

সাধ সুখে করেন গুহণ। 

অক্ষত কম্মচয়, সুগন্ধ চন্দনময়, 
ধানা দবর্বা, শীফল কাঞ্চন || 

টিক৷ পেয়ে বীরবর, পেমোৎফল্ল কলেবর, 
ঈঘৎ হাসিতে বিদ্বাধর | 

স্ফ্টপৃায় পদ্মুকলি, পৃভাতে পৃফল্ল অলি, 
সুখের নাহিক অবান্তর || 

সুখী সহচরচয়, 
রহস্যের পরিসীম। নাহি । 

কেহ বলে শুভযাত্রা, স্রখের নাহিক মাত্র, 

শুভক্ষণে করেছিলে ভাই || 

কেহ' বলে এ যাত্রায়, তব ভাগ্য-লতিকায়, 
ধরিল বিবাহ পৃশ্শকলি। 

এক যাত্রা ভিনু ফল, পূজাপতি কার্যয-বল, 
দবারোহ দৃর্ভেয় সকলি।। 

, এইরূপ হাস্যরসে, দিনকর পাটে বসে, 

আইল ক্ষণদা স্ুখপূদ] | 

হাস্য কথ কত কয়, 

রঙ্গলাল-গ্রন্থাবলী 

ঘন ধন বাড়ে ঘোর, ফুটিল কমুদ-কোর, 
হাসামতী চক্ট্রিক। পুমদা || 

বহে মন্দ সমীরণ, 'সমুদদিত শুভক্ষণ, 
সাধু চার বর-বেশ ধ'রে । 

সহিত বয়স্যগণ, করি যানে আরোহণ, 
করি যায় বিবাহ-আসরে ॥| 

বাজে বাদ্য মনোহর, নৃত্য-গীত ঘর ঘর, 
- হাস্যরস কৌতৃক-কলাপ। 

বাধিয়৷ তন্ত্রীর তান, কলাবিৎ করে গান, 
কত মত রাগের আলাপ ॥ 

ভাটে পড়ে রাষবার, অন্তঃপুরে কৃলাচার, 
বাধাই বাধায় বরাঙ্গনা | 

সভায় পণ্ডিতগণ, করে বেদ-উচচারণ, 
কল-দেবতার জমাচর্চনা || ও 

মঙ্গল-মুখীর গীত, মোহিত করয়ে চিত, 
দৃন্দুতির সহিত গাহন] । 

সকল সুখের স্থষ্টি, বিবাহের শুভদৃষ্টি, 
বর-কন্য। চাহনী-চাহন। || 

লজজা-নমুমুখী বালা, মনে পড়ে পুষ্পশাল!, 
মনে পড়ে তথাকার কথা । 

ঈঘত হায়্যের রেখা, সুধাধবে যায় দেখা, 
আধ ফোটা বন্ধুজীবে যথা | 

কভু ব৷ বিশৃম্ত-রসে নেত্র নীল-তামরসে, 
বিলামে মাধুরী মনোহর! | 

আনন্দে পমত্তমতি, আশালতা৷ পুশ্পবতী, 
হৃদৃ-কোঘ নব-ভাব ভর! ॥| 

পতিস্বামভাগে বসি, হেরে প্য়মুখ-শশী, 
বদ্ধাঞ্চল বসনে তাহার । 

বাধ যথা মনে মন, কিব। তথ। পুয়োজন, 
বসন-বন্ধন কোন্ ছার? 

সুভলগু শুভক্ষণ, কন্যাকরে সমর্পণ, 
মহীপ মাণিক্যদেব রায়। 

পাজাপত্য সমাধান, দীন ছিজদলে দান, 
শবে সুখে হইল বিদায় ||. 

পুভাত হইল নিশী, পৃকাশিত দশ দিশ।, 
ললিত পঞ্চম পিক গায়। 

কেশর সুরভি সহ, পৃবাহিত গন্ধ-বহ, 
তর তর স্বর সরে তায়।। 



কর্মাদেবা 

ভ্রমর কমল-কোলে, সরসীহিল্লোলে দোলে, 
পুবাহেতে পতিত পরাগ। 

অরুণিত তাহে জল, টল টল ঢল ঢল, 
কিব। জলে জলে ভানু রাগ ॥ 

সচেতন সব্বজন, "*  নানামত আয়োজন, 

বর-কন্যা বিদায় কারণ। 

যৌতুকে কৌতুক মানি, কত রতু দিল আনি, 
চতুরঙ্গ তুরঙগ বারণ ॥ 

দ্রবাজাত কত মত, দাস দাসী শত শত 

কত কব বিশেষ তাহার | 

রূপ গুণে বিদ্যাধরী, হেন রূপ পহচব্বী, 

সঙ্গে সঙ্গে চলিল হাজার || 

দীয়াধারী * নাম ধরা, বুদ্ধিবৃত্তি বরতরা, 
কেশ বনাইতে স্ুনিপৃণা || 

কত ছল। কল! জানে, জ্লানবতী ন্বান। জ্ঞানে, 
যন্ত্রে, মন্ত্রে, তন্ত্রে বহুগুণ! || 

মুদাগ মোচর্চজ বীণা, বাদনেতে সুপুবীণ।, 
বয়সেতে কেবল নবীন] ।' 

কটাক্ষে কামের শর, কলকণ্ঠে পিকস্বর, 

পীন পয়োধর। মধ্যক্ষীণা || 

বিপূল কম্তলভার, নবীন নীরদাকার, 

নিবিড় নীলোৎপল-ভাতি। 

যেচ্ছরে তাদের পানে, মাধুরী মাদক-পানে, 
হতজ্ঞান করে মাতামাতি || 

সঙ্গিনীগণেতে যার, এত রূপ অবতার, 

তার রূপ বণিব কেমনে । 

চলিল রঙগিণী রঙে, পয় পাণপতি সঙ্গে, 
রতি যথা স্বীয় পতি সনে।। 

ওরিণ্টের অন্তঃপূরে, পুসনূতা৷ গেল দূরে, 
মহিধীর চক্ষে বারি-ধারা | 

সজিনী বহি'ল যারা,  কাতিরা হইল তারা, 

বিগলিত অশ্* তারাকারা || 
মাণিকোর পদতলে, লোটায়ে ধরণীতলে, 

বর কন্যা করিল প্রণাম । 
জামাতার কর ধরি, বিহিত বিনয় করি, 

কহিতেছে বচন ললাম || 
রর সার রর ডি ০. 

* দীয়াধারীণ অর্থাৎ দীপধারিণী, পত্যত 
আখ তি 

বিবিধ কলায় পৃ.ভানতা। 
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“স্ুন বাপা. মহাশয়, যদিও উচিত নয়, 
্ তব পুতি উপদেশ-বাণী | 
গিখিল কল্যাণ ভূমি, গুণের নিলয় তুমি, 

জানি আমি তুমি অতিজ্ঞানী || 
তথাপি কহিতে হয়, শুন হে মঙ্গলয়য়, 

এই. মম কন্যা কর্মদেবী। 
জন্মাস্তর পৃণ্যবলে, পুন 'ললাট-ফলে, 

পাইয়াছি দেব-দেবী সেবি।। 

জন্বিয়াছে যত দিন, হইয়াছে দুঃখহীন, 
আনন্দে ভরিল এই দেশ । 

বিবিধ বিনোদ স্য্টি, সম়য়েতে হয় বৃষ্টি, 
কোন গৃহে নাহি কেশ-লেশ || 

নাহি আর স্ুত সুতা, এই সব্বসশুভযুতা, 

গৃহানন্দ দায়িনী নন্দিনী। 
যথা জনকেরে সদা, রতু-পরিকরপদ।, 

জলধিজা৷ জগদৃ-বন্দিনী | 

পয়োধি মন্থন পরে, ধরি. পদ্যালয়া৷ করে, 
লইলেন পূরুঘ-উত্তম | 

তদবিধ পৃণ্য-লোক, গোলোকে পূলকালোক, 
সদাকাল সুখ-সমাগম || 

এখন সলিল নিধি, পরিপূর্ণ না৷ নিধি, 
কিন্ত নিধি কমল! কোথায়? 

কর্মদেবী বিনে মোর, এ ঘর হইবে যোর, 
হায় দূঃখ ভেবে পাণ যায়।। 

আর কিছু ভিক্ষা! নাই, তব স্থানে এই চাই, 
যথাযতে রাখিবা ইহারে |” 

এতু বলি নরপতি, শোকেতে কাতর অতি, 

দৃষ্টি-পথ রোধ অশ্ন্হারে || 
হেরিয়া৷ পিতার গতি, মোহমুগ্ধ গুণবতী, 

কর্মদেবী মৌনমূখে রন। 

ললিত লালন-স্হ, বাল্য-বিলফিত গেহ, 
স্মরি স্মরি বিচলিত মন || 

আখি মূদি চারুশীল।, রথোপরি আরোহি'লা।, 
মেধাত্যয়ে নলিনী . যেরূপ। 

ুহ্র্তেক বৃষ্টি পরে, ভানু-পুভা পরিকরে, 
পৃতিপত্রে শোভা অপরূপ || 

কত ভাব সমুদিত, তাহে চিত সমুদিত, . 
যেন মব ঝুমকা-কৃন্ছুম | 
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মোহন সুরভি তার। সমীরণ সহকার। 
আমোর্দিত করে পুষ্পভূম || 

চলিল রমণী রঙ্গে, পাণপিয় পতি সঙ্গে, 
কত রস সরস সন্তাঘ। 

ফুলবনে ফুলবাণে, 
যে হইল বিশদ বিলাস || 

তথ প্ম-সরসিজ, হালে। অঞ্কুরিত বীজ, 
মুকলিত লূলিত এখন। 

হইয়াছে ফৃল্লমুখ। হবে তায় কত সুখ, 
আমোদ-হিল্লোলে সম্তরণ ॥ 

এমন সময় শুন, তরীনাদ পূনঃ পুনঃ, 

অদূরেতে নিনাদিত হয়। 
তরঙ্গের হেঘা রব, পাস্তরের পও সব, 

দলে দলে পলাঁয় সভয় || 

আসিতেছে এক দৃত, রজোগুণী রজপুত, 
দশার্ণ দেশের অশে চড়ি। 

যথা সাধু বীরবর, তথা সেই অনুচর, 
উপনীত হৈল দড়-বড়ি || 

শির নোয়াইয়৷ কয়, “শুন শুন মহাশয়, 

রাজপৃত্র অরণা-নামল | 
এই পত্র আপনারে, সমপণ করিবারে, 

আমারে দিলেন দূত বল। 
যথাবিধি তদত্তর, সত্বরে হে গুণধর, 

পত্রযোগে করুন পৃদান। 

এত বলি পত্র দিয়া, রহে ঘোড়া থামাইয়া, 
ভানু-অগেে যেমন অরুণ || 

মুদ্র৷ মুক্ত করি পরে, পত্র পড়ে কন্যাবরে 
উভয়ের চঞ্চল নয়ন। 

দই ভাব দৃজনায়, দৃই মুখ-তঙ্গিমায়, 
বিভাসিত হইল তখন || 

পত্র 

“স্তন হে পুগল-পতি মোহিল-কৃমার। 
কেমন আচার তব, কেমন ব্যভার ? 
সৃগেন্্র-নন্দন যারে করিল বরণ । 
ফেরু হয়ে তারে চাহ, করিতে গহণ।॥ 
ফণি-মণি ধারণে ডুগুভ করে আশা । 
কৃপ-ভেক চাহে মন্দাকিনী-্জলে বাসা ? 

বিমোহিত ধ্যানে জ্ঞানে) 

মানাইতে চাহ যদি ক্ষত্রিয় ওরস | . 
দেখাও পৌরুঘ বল রাখ কল-যশ | 
পথ বন্ধ করি আমি রহিলাম এই । 
রণে মুক্ত করি যাবে বীর-বংশ যেই।। 
নতুবা কাতর * বলি করিব যোষণ। 
ক্ষত্রিয়সমাজে আর না পাবে আসন ॥ 
সূর্য্য, শুলী, শর সাক্ষী, সাক্ষী তরধার। 
রণং দেহি রণং দেহি মোহিল-কৃমার || 

পত্র পাঠ করি বীর গজিয়া উঠিল । 
সিংহের হৃদয়ে যেন নারাচ ফুটিল। 

পৃচণ্ড নয়ন যেন হোম-ছহতাশবন | 
কিব। দিব! দ্বিপৃহরে নিদাধ-তপন || 
থেকে থেকে ঘন ধন কম্পিত শরীর । 
পত্র পৃতি-উত্তরে লিখিছে মহাবীর || 

পৃত্তত্তর-পত্র । 

“কি সাহস। কারে কটু কহ কৃলচুযুত? 
ইথে মানাইতে চাহ ক্ষত্রিয়ের সত || 

ন্যায় ছেড়ে কটু কহে যেই কলাঙ্গার ৷ 
ধিক্ ধিক্ নহে সেই ক্ষত্রিয়কমার || 
যে নিয়মে লয়েছি মাণিক্য তনয়ায়। 

গুপ্ত কিছু নহে তাহ রাজপৃতনায় || * 
সকল দেশের লোক ছিল বর্তমান । 

ইহাতে কাতর আমি তুমি মতিমান্ || 
অবশ্য করিব যৃদ্ধ, পুতিযোদ্ধ! কই ? 
দেখ। শুন! দূজনায় দণ্ড দূই বই। 
মম তরবার জান অগ্ি-অবতার | 
পড়িয়ে পতঙ্গ পায় হবে ছাবখার ||" 

এইরূপ পত্র লিখি দূতে দিল বীর | 
বাছড়িল অনুচর নোয়াইয়া শির || 

হেথ। শুন সমাচার পত্র পাঠাস্তরে। 
যে ভাব উদয় হইল সতীর অন্তরে || 
হাস্যরসে ছিল বাল! পতির সহিত । 
একেবারে বিষণৃতা৷ ছিল বিরহিত || 
অকস্মাৎ পত্র পড়ি সে ভাব বিগত । 
চারুবিষ্ব স্ুধাধর আরক্তিমা-হত || 

* পৃতিযোগিতাঁয় পাণভয়ে ভীরু । 



যেন মধুমাসে মন্দ মলয়-মারুতে। 

বিহসিত বন্ধুজীব বিনোদ তনুতে || 
সহসা বায়ুর ভাব হইল ব্যতায়। 
আবার উত্তর থেকে শীত-বায়ু বয় | 
যুর্দিল মুকুল মুখ লাবণ্য যাইল। 
ললিত ললাম লাল রঙ্গ শুকাইল ।| 
নিরখি সে ভাব সাধু অধর ধরিয়া । 
পৃবোধ পুদান করে আদর করিয়া || 

কেন কেন কেন পিয়ে, 

এমন হইল তৰ তাৰ হে? 

বীরবাল৷ বীরে মালা দান করি 
অতাব কি ভাব হে? 

সাধ্য কার সমরে আমার 

কেহ করে অপমান হে? 
তব পূসাদাৎ আমি সবে ভাবি 

কীটের সমান হে।। 

তব হাস্যমুখ হেরি মম হৃদে 
কত তেজ বাড়ে হে। 

অনুপম সুখ পাই সব দূঃখ 
অঙ্গ-সঙ্গ ছাড়ে হে ।। 

তাই বলি পরিহার কর অব 
মন-মলিনতা হো। 

শ্রম চিত-সরোবরে যাহে 
হেলে দোলে পেমলতা হে ।। 

দিব। অবসান হয়, 

ধূসরবরণা দিগল্গনা |. 
স্থির নেত্রে দেখা যায়, শোভা পায় দীপ প্ৰায়, 

দই এক তারা খভৃঘণা ॥ 
যেন নায়িকার আশে, প্মিকের হৃদাকাশে, 

দুই এক ভরসার ভাতি। 

নভোলোক তমোময়, 

২৭ 

তোমার বচন সুধা যত 

শ্তি-বিবরে পবেশে হো। 

ততই হৃদয়-দেশে মন নাচে 

মদমত্ত বেশে হে। 

কি ছার সাহস করে ক্ষোভ দগ্ধ 

অরণ্যকমল হে? 

অরণ্যকমলে সাধ ভাসে যথা 

স্বণ শতদল হে।। 

স্বর্ণ শতর্দল পতি ভাঙ্গিবে 
তাহার অহঙ্কার হে'। 

স্ুথে বসি হে পেয়সি দেখিহ 

পৃতাপ কত কার হো ।।”' 
এইরূপ পৃবোধ পানি পেয়সিরে | 

মুখান্থুজে চুম্বন করিয়া ধীরে ধীরে ॥ 
শুন হে পথিকবর, এমন কি হবে? 

শ(পন্রষ্ হয়ে তারা এসেছিল ভবে ॥ 

এ অস্ুখভরা ধরা বাসযোগা নয়। 

এই হেতু অল্পকালে তার] গত হয়| 
কহিতে মিলন-কথা বাড়িল শব্বরী, 

আজিকার মত কথা হেথা সাঙ্গ করি । 
কল্য অবশেষ সব কহিব তোমারে । 

নিদ্রা আসি উপনীত হেল নেত্রদ্বারে || 

এত বলি সারঙ্গের তান শখ করে। 
অমূতের শেঘ ধারা শবণে নিঃসরে || 

ইতি তৃতীয় অর্গ 

চতুর্থ মর্গ 
একৰার একবার, ভাবপথে অবতার, 

হয়ে পন; নিভায় সে বাতী ॥। 
পরে পিয়া আগমনে, দীপ্ত হয় সেইক্ষণে, 

আর তারে মলিন কে কয়ে? 
অন্ত ক্ষোভ দিনপতি, আশা তার! দীর্তিমতী, 

সুখশশী উদয় অন্তরে || 



২৮ 

তপনের তাপ মরে, হিমকর হিম করে, 

স্ুশ।তল করিছে দকলে। 

বহে সঞ্চ সমীরণ, দিনে ছিল হুতাশন, 
সঙ্গগুণে দোষ গুণ ফলে।। 

নিরখিয়ে কান্তমখ, হৃদয়েতে কত সুখ, 
হাস্যমুখী ক্মুিনী সতী । 

তুঘিবারে শশধরে, 
দিগৃরিগন্তরে সদ। গতি || 

ফটিছে রসাল ফুল, কহরিছে পিককল, 

পদোঘেতে মকরন্দ পিয়ে। 

বন বিনোদিনী লতা, শশী করে পৃফল্লতা, 
পাইয়ে প্রকাশ করে হিয়ে | 

গন্ধ বিচরণ করে, পথিকের মন হরে, 
এমন সুরভি চমৎকার | 

অতি ক্ষদ্র কলেবর, নাহি হয় জুগোচর, 
কিন্তু গুণে সম কেবা তার £ 

লয়ে নব দম্পতীরে, চন্দন! তটিণী-তীরে, 
রথ আসি উপনীত হয়। 

সারাদিন শমে অতি, হইল মগ্বরণতি, 
রথ-সংযোজিত হয় চয়।। 

ধনীভূত স্বেদধারা, অঙ্গে বহে ফেনাকার।, 
নত ভাব কেশর লাঙ্গল। 

আর আর যত জন, বাহক বাহনগণ, 

সরে ক্ষধা-তৃষ্ণায় আকুল || 

কহিছেন সাধ বীর, “স্ুখদ চন্দন। তীর, 
কর সবে হেথায় বিশবাম। 

পর-পারে রাঠোরেরা, পেতেছে আপন ডের, 
এই মাত্র আমি শুনিলাম 11” 

আজ্ঞা পেয়ে পবে যায় স্বান'লয় যে যেখাঁয়, 

বিভাবরী করিতে যাপন। 

পর দিন হবে রণ, পর-পারে শক্রগণ, 

সাজি আসিয়াছে অগণন || 

এমত সময়ে শুন, দড় বড় পন; পন, 
অপূরেতে অশৃপদ ক্ষেপ। ূ 

উরিণ্টের গরনুচর, আসিতেছে ক্রততর, 
লয়ে তার বচন সঙেক্ষপ || 

শন বাপা মহাশয়, "যা হবার তাই হয়, 

যা ভেবেছি তাহছি যটিল। 

সৌরভ বিস্তার করে, 

রঙ্গপাল-গ্রচ্থাবলী 

ভবিতবা ছিল যাহা, অবশ্য হইল তাহা, 
কালগতি কেধল কিল ।। 

এখন উপায় চাই, আর ত বিলগ্ব নাই, 
শুনিয়াছি সব সম্মাচার | 

মন্দ-গিরি * পরিহরি, ধোর রণ বেশ ধরি, 
অরণা-কমল আগুসার || 

সমরের সজ্জা ভারী, রাঠোর হাজার চারি, 
আসিয়াছে রণমদরে মেতে। 

তার যোগ্য অনুবল, এনেছে পবল দল, 

মিহিরজ নাগরিয়া জেতে । 

অতএব যোগ্য হয়, যথা হেন শক্রচয়, 

উপযুক্ত সেনা আয়োজন । 
হবে তৰ অনুকারি, মোহিল হাজার চারি, 

সত্বরেতে করিব প্রেরণ || 
শশুরের পত্রোতরে, কালব্যাজ নাহি করে, 

লিখে সাধু স্বীয় নিবেদন । 
“অৰগতি মহোদয়, শত্রু পতি কিবা ভয়, 

ধ্যান করি তব শীচরণ || 
আস্মুক হাজার শত, করুক বিক্রম যত, 

শৃগালস্বরূপ জ্ঞান করি। 
যে আছে আমার বল, ভর ট্-কৃল ভানু-দল, 

সপ্ত-শত বিক্রম-কেশরী || 
ইহাই যথেষ্ট হবে, রাঠোর এ ভীমাহবে, 

ত্রাণ না পাইবে একজ'ন। 

অত্যাজ্য পৃসাদ তব, পঞ্চাশ মোহিল লব, 

এইমাত্র মম নিবেদন || 

পত্র লয়ে ধায় দূত, তারা-পায় গতি করত, 
অতি দূরে নিমেঘে যাইল। | 

হইল যামিনী ঘোরা, বিগত অষ্টম হোরা, 
সব নেত্রে সুঘৃষ্তি ছাইল।। 

শশী অন্তাচলে চলে, যেন দিনে দীপ অলে, 
অরুন্ধতী উদয় বিমল। . 

শীতল সুগন্ধা বায়, চন্দনার কূলে, ধায়, 
তরল তরঙ্গ ঢল ঢল || 

. *আধুনিক মন্দোরের প্রাচীন নাম। কোন 
গশ্থকার লেখেন, এই স্থানে ময় দাগযের বসতি 

ছিল। | 



কর্দাদেধী 

সেই জুমধ্র স্বরে, ধুম-যোর বৃদ্ধি করে, 
একেবারে শুঁ্ধ বন্সুমতী | 

কিবা! পণ্ড পক্ষী নর, : মুত-কলপ কলের, 
সকল জীবের এক গতি |। 

পরিশ্মে দূই দিন, কাতর নয়ন-নীর, 
কর্মদেবী কোলে রাখি শির। 

যেন দমরস্তী কোলে, নল মুগ্ধ নিদ্রা-ভোলে, 
সুখে নিদ্রা যায় সাধবীর || 

কত সুখ-স্বপোদয়, হৃদয়-মাঝারে হয়, 
কভু হাস্য-ছটা বিশ্বাধরে | 

বোধ হয় পিয়া সহ, বিলসিত অহরহ, 
সম্তরিত স্ুখসরোবরে || 

আবার সে ভঙ্গি-গত, যেন রৌদ্র-রসে রত, 

উগৃভঙ্গী অপাঙ্গ-যগলে। 
কপোলে অনল জলে, মধ্যাহ্ন ময়ুখ-ছলে, 

রক্ত-ছটা স্থল-শতদলে || 
যেন লক্ষ্য করি অরি, ভয়ানক ভাব ধরি, 

ভাসিতেছে সমর-তরজে | 

আবার সে ভাব গত, বিগৃহ-বিজয়ী মত, 
অপরূপ শোভা ভুরু-ভঙ্গে | 

মঙ-গবের্ে মত্ত মন, যেন করি আগমন, 
পিয়া সনিখানে মহোল্লাস। 

অরণাকমল রণে, হত গত সেন! সনে, 
একেবারে ৰিরোধ বিনাশ || 

এইরূপ কত ভাব, ক্ষণে ক্ষণে আবির্ভাব, 

হইতেছে সাধুর হৃদয়ে । 
হায় রে স্বপন-মায়া, মিথ্যা-দৃষ্টি তোর জয়া, 

কত ভ্রাস্তি দেখাও উভয়ে | 
সবে সুখে নিদ্রা যায়, শিখিল শীতল কায়, 

শুধু জাগরিত একজন। 
কর্ম দেবী-নেত্রছয়, তিলেক মুদিত নয়, 

নিদ্রাবশ নহে একক্ষণ || 

হোরিয়ে নাথের মুখ, মনে মনে কত সুখ, 
কভু দুঃখ সঞ্চারিত হয়। 

একবার ভাবে মনে, “অনায়াসে এই রণে, 
প'ণপতি পাবেন বিজয় || 

মিত্য মিত্য নব নব, অনুরাগ মহোৎসব, 
মাতিবে তাহাতে মণ পাখ। 

২৯ 

মন-আশী পর্ণ হবে, পতি-পেম সুধাসবে, 
প্রেম-তৃষ্ হবে অবসান || 

কপোত-দম্পতির মত, সোহাগ বাড়িবে কত, 
তিল আধ ছাড়াছাড়ি নয়। 

হইবে চন্দনচয়, সাধূসম সদাশয়, 
ধীরে ধীরে পসন-হৃদয় | 

বীরের নন্দিনী আমি, বীরবর মম স্বামী, 

বীরপসবিনী হব শেষ। 

বাহবলে পত্রগণ, করিবেক' সুশাসন, 
বাড়িবেক পৃগলের দেশ 11” 

পৃনঃ তাবে অন্য মত, “রণে যদি হন হত, 
আমার হৃদয়-অধিকারী | 

কি হবে আমার দশা, কোথা রবে এ ভরসা, 

কোথা রবে আশা মনোহারী ? 
রাঠোরের বন্দী হব, দাসীবৃত্তি লয়ে রব, 

ভাবিলে তা হৃদয় বিদরে | 

হায় হায় হরি হবি, আর কি উপায় মরি, 
কারে কৰ যে ভাব অন্তরে | 

হায় কেন গুণ শুনে, বাধা গেল পেম-গুণে, 
অখল সরল মম মন? 

হায় কেন এর সনে, দেখা হলো ফুল-বনে, 
প্ম-দীপ তাহে সন্দীপন ॥ 

হায় কেন সংগোপনে, প্ম-ব্ত উদৃযাপনে. 

না করিন কানন গমন? 

সাধুর মজলোদেশে, ধ্যানে ধরি পরমেশে, 
করিতাম জীবন যাপন || 

হায় কেন সভাস্থলে, বরমাল৷ বরগলে, 
দিতে পাঠালাম সহচরী ? 

যেকিছু আমার দোষ, ভেবে হয় হৃদি-শোঘ, 
হাঁয় হায় কি উপায় করি? 

হায় পেম-কিসলয়, সুখ-জলে উপজয়, 
মম দূঃখ-্জলে উপজিয়া। 

অকাঁলেতে বঝি তার, বিনাশ হইল সার, 
পেখহদ যায় বা মজিয়া 11” 

এইরূপ নানারপ, . চিন্তাজলে চিত্ত-কপ, 

প্লাবিত হতেছে মহিলার । 
কতু আশা, কভু খেদ,  হৃদে করে রাজ্যতেদ, 

কভু করুণায় অধিষায় | 



৩৩ রঈগলীল, স্থাবলী 

নানারপ তার রাগ, শোভিছে বদন-ভাগ, 
কিবূপে তা করিব বণন। 

কত বণ” ফলাইতে, আছে কেবা এ জগতে, 
চিত্র করে কেবা হেন জন || 

যদি হেন থাকে. কেহ, যথ। ইন্দ্রধনূ দেহ, 
তুলী তুলি ডুবাইয়ে তলায় । 

লেখে পৃতিকৃতি তার, তবে বুঝি সে শোভার, 
কিঞ্চিৎ পুকাশ প্রতিতায় || 

(সইরূপ কিবা আর, বণিব সেতার তার, 

কত ভাব কত বাগ ধরে। 
বাড়িল হৃদয়ে ব্যথা, পাতে ইন্দিবরে যথা, 

বিন্দু বিন্দু নীহার নিঃসরে 11 
সেইরূপ অশ্ধার , বিগলিত মুক্তাকার, 

নিপতিত সাধূর বদনে। 
জাগিয়ে উঠিল বীর, 

“কেন কেন 2 জিজ্ঞানে মঘনে || 

“কেন কেন.কেন পনঃ বিঘণু বদনাদুজ তৰ হে। 
হায় হায়, প্রাণ যায়, 

জাগিয়ে পৌহালে নিশি সব হে।। 

অতি আদরের তুমি, যতন-বিরহে বুঝি মম হে। 
নিদ্রা না যাইলে প্রাণ, 

আজ নাতি কাল-রাতি সম হে ।। 

গত দিন নরপতি যে কহিল বিদায়ের কালে হে। 
যতন করিতে তোমা, 

যথা উপযুক্ত ভূপ-বাঁলে হে || 
কি ছার কৃরীতি মম, 

যে দিন-পাইনু সেই ভার হে। 
সেই দিন অনায়াসে 

. হেলন করিনু আমি তার হে || 

ক্ষম অপরাধ মম, পয় মম, পঁণের আধার হে। 
আর হেন দোঘ কভু 

না হইবে, প্রেয়সি, আমার হে || 
এসো। এসো মম কোলে, 

শাস্তি দূর কর কিছুক্ষণ হে। 
জাগরণে চুলুচুলু, ছল ছল যুগল নয়ন হে। 

.তাহে মম অনাদরে, 
ধারাকারে সলিল বহিছে হে। 

সহে না সহে ন।, সেই অলে মম হৃদয় দহিছে হে ।। 

দেখি ভাব পেয়সীর , 

দেখিহ দিবসে আজি, . 
তব দাস-বিক্রম-পৃতাপ. হে ! 

- শুভ যাত্রী হয় যাহে তাই 

কর পরিয়ে তাজিয়ে বিলাপ হে' 11 
কর্মদেবী কন, “নাথ এ কি ব্যবহার |. 
কেন মিছে অনুযোগ কর আপনার || 
তুমি যথা আছ মম রোদনে কি কাজ। . . 
সত্যকথা কহি' নাথ পরিহরি লাজ ॥ 
তুমি নিদ্রা গেলে সখে মম নিদ্রা নাই। 
তাহে শক্র নিকটেতে মনে ভয় পাই ।। 

কি জানি নিশীথকালে বুঝিয়ে সময়। 
ছলে বলে আসি যদি তব প্রাণ লয় ।। 
পৃহরী হইয়ে গেল তৃতীয় পৃহর। 
নিদ্রা আসি নেত্রদ্বারে হলো অগসর ॥। 
তেই সে অলসে আখি অশ্ভারে নত। 

মিছে আত্ম অনুযোগ কর নাথ কত ॥। 
নিদ্রা না হইবে গতপায় বিভাবরী । 
যাই গিয়ে জাগাই হে যত সহচরী || 
চন্দনার চার জলে করিব হে সান । 
পৃজিব তাহার তীরে দেব ভগবান্ ॥ 
তোমার মঙ্গল নাথ, লইব মাগিয়ে। 
বিধিমতে ইষ্টলাভ এ নিশি জাগিয়ে || 

করিব মঙ্গলাচার মঙ্গল সারিয়ে। 
দেখাব হে পূর্ণঘট নয়ন ভরিয়ে ॥ 
আমারে আদর কর মূগাক্ষী বলিয়ে। 
দেখিব সে মূগ যবে যাবে হে চলিয়ে।। 
বামে শব চাই পূভু রব শবাকার । 
যদবধি চাদমুখ না দেখিব আর ||1, 
এত শুনি সাধুর নয়নে অশ্বত্খার । 
চম্বই চন্দ্রমামুখে অমৃতের ধার | 
উঠিয়া হপিতমুখী হিরণ্য-বরণী | 
উঘাতে উঘার প্রায় পৃকাশে ধরণী ॥ 
যায় যথা সব্ীকূল নিদ্রায় আকুল । 
নিশায় মুদিত যেন দিবসের ফুল ॥ 
কারু চার কবরী লোটায় ধরাতলে। 

নামিল নিবিড় মেঘ বুঝি ভূমগলে || 
নিদ্রাযোগে মুখে হাসি সৌদাষিনী পুয়,। 
ক্ষণে ক্ষণে দেখা দেয় ক্ষণে লোপ পায়। 



কর্দেবী 

ঈঘৎ বিভিন্ কার বিশ্ব ওষ্ঠাধর | 
দেখ। দেয় মৃক্তা-প্পাতি শোভার আকর ॥ 
বাহরে বালিশ করি রাখিয়াছে শির | 

আহ] মরি মৃণালে কি রাতুল রুচির | 
কেহ বা সুপ্তি ভোগ করে উভরায় ৷ 
নাসিকায় নিশাস-পৃশাস ধন ধায়। 
যথ। দাব-দগ্ধ মূগগী মৃতকল্প হয়ে। 
ঘন ধন নিশাস বিহায় বয়ে রয়ে।। 

কর্মদেবী সকলের শিরে হাত দিয়ে । 
মধুতবরে নাম ধরে দেন জাগাইয়ে || 
যেন ভানুকর-পরশনে পদকল | 
জাগিল সঙ্গিনীগণ হাস্য-সমাকল || 
চলিল চন্দনা-সানে চঞ্চলচরণে | 

মরাঁলীমণ্ডলী যথা যমুনা-জীবনে || 
লাফাইয়া পড়ি জলে দিতেছে সাঁতার । 

জল-কেলি-কলাযূতা অপ্সরা আকার ।। 
কেহ সেশাতে অঙ্গ ঢালে পৃষ্ঠে রাখি ভর। 
হেমলতা ভামে যেন জলের উপর ॥ 

হায় রে জগত-লীলা বুঝে উঠ ভার। 

এক পারে হাস্য-লীল! কৌতুক অপার || 
অন্য পারে সমরের সাজ ভয়ঙ্কর । 

ছাড়িয়ে বিশাল দীপ্তি মশাল-নিকর || 
দূরে থেকে দেখা যায় উড়িছে নিশান । 
সংগাম-পূজধ-শিরে ভীঘণ বিঘাণ || 
বাজিতেছে রণতৃরী ভেরী ঢাক ঢোল। 
মাঝে মাঝে হর হর শব্দে মহাগোল || 

কিন্ত রাজপৃত-পভীগণে কিবা ভয়? 
আর পারে কেলি-কলা-রসে মগু রয়।। 
পুভাতের পভাকরে প্রাচী হাস্যবতী ! 
জল ত্যজি স্থলে উঠে যতেক যুবতী || 
সেই দিন সবে কর্ধদেবীরে সাজায় । 
যার যত নিপুণতা পুকাশিছে তায় ॥। 
চমরীর দর্প হর। চাঁচর কবরী । 
বিনাইয়। দেষ চত্দ্রচড়া সহচরী || 

তরুণী তরল৷ সর্খী পৃণিত পুলকে ৷ 
ভাল ভূঘিতেছে ভাল অগুরু-তিলকে || 
অঙ্গন নামেতে আলী লইয়ে অঞ্জন। 
সাজাইছে সুরগঞ্জন নয়ন-খঞ্জন || 

৩১ 

মুক্তালতা নামে সর্খী লয়ে মুক্তামাল। | 
সমাদরে সাজাইছে ভূপতির বাল ॥ 
কি ছার সে মোতিহার, কিব। ্্যোতি তার ! 
সে অঙ্-সমীপে হলো মলিন আকার ॥| 
বাহুযূগে দিল সখী বলয়, বিজট।। 
করকাস্তি-কাছে তার হার্সি মানে ছটা ॥। 

হীরকের কর্ণফূল শোভে কর্ণমূলে। 
পাইয়ে উত্তম স্থান বুঝি হেলে দুলে ।। 

কনক-কিছ্কিণী পেয়ে কাটিতটে স্থান। 
আনন্দে মাতিয়ে করে মধূশ্বরে গান || 
আইলা স্সচেলা সখী লইয়ে বসন । 
ঘাধরা ওড়না চেলী কাচলী কঘণ।| 
ঘন নীল চাক পট্ট-বসন-ফলক । 
মাঝে মাঝে স্বণ-পর্টি দিতেছে ঝলক || 
কত বা কৌশল সব পিন্ধন-পিধানে | 
যে চতুর হয় তাহে, সেই ভাল জানে ॥ 
অঙ্গের বলনী ছাদ লুকাতে পৃয়াস। 
অথচ সকল ভঙ্গী হইবে পুকাশ | 

যথা কবিতায় রস-ভূঘণ পদ।ন | 
কখন না হয় যেন রস মৃত্তিমান || 
ঢাকিবে উপরে কিন্ত পাখিবে এপ | 
যাছে পকটিত পৃতি রূপ পতিরূপ। 
হইল বিন্যাস-বেশ বিনোদ-বিশেঘ | 
যেন লক্ষী ধরাধামে করিল! পুবেশ || 
বসিলেন বরারোহা। পূজার আসনে । 
ধ্যানে ধরিলেন ধন্দী «্বান্ত-বিনাশনে || 
মহাংবান্তহারী তেজ যেই ধ্বান্ত হরে । 
পরতিদিন চলাচল সুপুকাশ করে ॥ 
যাঁর শৈত্য-জুধায় কৃতাথ সুধাক্র | 

যার শাসে সমীরণ বহে নিরস্তর || 
যার তাপে ছতাশনে তাপন-সঞ্চার | 
যার কৃপা-বারিগুণে তুষার ব্ধার || 

সব্বত্র সমান তিনি সবর্বব্র মঙ্গল। 

বিদ্যমাথ সব্বস্থলে নিখিল নিক্ষল || 

হিন্দধর্ম্ মর্ম এই, সব্বভূতে যিনি । 
যত্র তত্র কর পূরজ। জানিবেন তিনি | 
জল, স্থল, আকাশ, সমীর, বেশুানর | 
দিনকর, নিশাকর, নক্ষব্র-নিকর || 



৩২. 

তরু-নলত।, পাঘাণ, পৃতিম। নানামত। 
দৃশ্যমান এ জগতে পঞ্ষীকৃত যত ।। 
উপাস্য ন। হয় তার উপাস্য ঈশৃর। 
যিনি যেই সব্বভূতে ব্যাপ্ত নিরন্তর | 
রাজপত্র পূজে তারে দিনকর-করে। 
পুভাত পূদোঘে হেরে ভার-ভক্তি-ভরে || 
প্জা অস্তে পদ্মমুখী পৃণমিলা পদে । 
স্তব করে মৃদু-মধুস্বরে প্রবপদে || 

আআ ও তি হব ভাত অলি ওত আক? 

(গীত) 

রাগ-ভেরব। 

দিনকর, দয়া কর তমোহর, 

হার মম তাপ তমোনিকর। 
তুমি হে পুভূ সবিতা, জীব-শিব-পৃর্দায়িতা । 
সব্বস্খ-প্রেয়িতা, পোঘয়িতা পরাৎপর ॥| 
তরুণ-অরুণাশুয়, করুণা-বরুণালয়, 

দেহি' মে করুণাময়, করুণা-বারি-শীকর | 
তুমি হে কাল-জনক, মূরতি তপ্ত কনক, 
সকল ক্ষণ-গণক, ত্বং হি ত্রিকাল ঈশর। 
মনোমত প্রিয়বরে, পেয়েছি তোমার বরে, 
অরুত্তদ 'অরিকরে, রক্ষ পুভো পৃভাকর || 

স্তব অন্তে পুমদ। পৃণত পৃব্বমুখে। 
চাহিতে দেখেন পতি দীঁড়ায়ে সন্তুখে | 

গললগুকৃতবাস, মুখে মৃদূ চার হাস। 
ভক্তিরসে অপরূপ-বূপের প্রকাশ || 
নাথে হেরি বিনোরিনী কন ধীরে ধীরে। 
“কি আজ্ঞা! আছে হে প্রিয় কহ এদাসীবে।” 
এত যে পরুঘ ভাব পরুঘের মন। 
দ্রবীভূত অভিভূত শুনিয়ে বচন ॥ 
প্যর়েসীর কাছে সাধু লইতে বিদায় । 
আসা-মাত্র বচন-বিকাশ বড় দায়।। 

মনেরে ধৈরয-ডোরে বাধিয়ে বতনে। 
কহিতেছে কথা কীর অমিয় বর্থণে | 

রঙ্গলাল-গ্রন্থাবলী 

“আইলাম বিধুমুখি, 
বিদায় লইতে তব কাছে হে। 
নিবেদন তব পূর্তি ॥ 
আমার আর কি বল আছেহে? 

অয়াজয় প্নণে পণে 
নিশ্চয় কখন কিছু নয় হে। 
গৃহ-দোঘে যদি পিয়ে 
হয় মম রণে পরাজয় হে || 

যদি আমি প্রাণে মরি, 
শুন সতি পিয়ে, পতিপাণ। হে। 

এই করে৷ পাণেশরি 
কৃশোদরি সুশীলা-পৃধান। হে ॥। 
হের দেখ হরিণাক্ষি, 

ঈশানে অচল শোভ৷ পায় হে । 

তব ভ্রাতা মেঘরাজ 

স্বসেনায় আছেন তথায় হে' ॥। 

সমরান্তে তথা গিয়া 
লবে পিয়ে তাহার শরণ হে। 

শক্রুহস্তে কোন মতে 

না হইবে তোমার পতন হে ।। 

অনস্তর সাবিত্রী-শেখবে গতি 

করি পতিবিতা হে। 
স্থপবিত্র যতি-ধর্্ 
ধারণ করিহ স্বর্ণলতা হে || 
দেহত্যাগে পুনরায় 
মিলন হইবে সূর্যযলোকে হে। 
আর ন! ভুগিতে কভু হইবে 
বিরহ ঘোর শোকে হে।। 
নিরস্তর জুড়াইবে, 
জড়াইব, প্মোমৃত-পানে হে। 
ন। হবে বিভিন ভাব 

চিত্ত রবে সদা একতানে হে ।। 
নাহি তথ! জন্ম জরা 
জর জাল! যন্ত্রণা জড়িমা ছে। 
অন্তহীন যৌবনের 

অধিক] অসীম মহিষ হে ।। 
নাহি তথা পাপ পঙ্ক, 

নাহি তথা ত্রিতাপশ্তিমির হে। 



সদাকাল পুণ্যের পুতাপে 
দীপ্ত বিমল মিহির হে ।। 
যদি আমি তোম। ত্যজি 
আগে যাই সেই সুখধামে হে । 

ভেব না ত্বরায় সুখী 
হবে তুমি সিদ্ধমনস্কাম হো ||" 

শুনিয়ে পতির কথা কহিছেন সতি। 

“কেমনে কহিলে নাথ এমন ভারতী || 
তুমি যাবে পরপারে হেথা রব আমি । 
এমন কি হয়? আমি হৰ অনুগামী | 
নিকটে থাকিব আমি না থাকিব দরে । 
হেরিব এ মুখ-শশী মন-সাধ পূরে || 
যদি শাস্ত হও নাথ তুঘিব সেবায়। 
শুম নিবারিব তব অঞ্চলের বায় | 
যদি হে আহত রণে হও গুণধাম | 
বিশল্য ওধবে ক্ষত করিব আরাম || 
ধূইব অস্যকৃ-ধারা নয়নের জলে। 
মুঝাইয়ে দিব অঙ্গ বিমুক্ত কৃম্তলে || 
রণস্থলে বাড়াই উৎসাহ-পৃবাহ। 

আমারে না ত্যজ নাথ সঙ্গে কবি লহ।। 
পরাইব শিরস্ত্রাণ সন্াহ সুন্দর | 
বেঁধে দিব সরাসন সিরোহী খঞ্জর || 
কি ভয় আমার নাথ সংগামের স্থলে? 

রাজপুজ্র-তেজ অগ্সিসম দেহ জলে || 
যর্দি মম ভাগ্যদোঘে ঘটে অমঙ্গল। 
তা ভাবিয়ে নহি. আমি ক্ষণেক বিকল || 
তব অনুগামী আমি জীবনে মরণে | 
চল নাথ এ দাসীরে সঙ্গে লয়ে রণে |” 

শুনি প্য়েসীর বাণী সাধু নিরত্বর | 
নদী পারে যেতে সবে কহিল সত্বর || 
এমন সময়ে আসি অনুচর কয়। 
'রাঠোরের দূত এক শিবিরে উদয় || 
এই পত্র আনিয়াছে শুন গুণাকর |" 
পত্র লয়ে করে পাঠ করে বীরবর ॥ 

পত্র 

“গুন ওহে ভট্ট-কুল-ভূপাল-নন্দন। 
তব সহ সন্মুখ-সংগাম অশোভন || 

রে 

কর্মাদেবী ৬৩ 

মম সহ সহস সহস্, দলবল । 

অনুবল মিহিরজ যেন আখগুল || 
তব সঙ্গে আছে ভট কতিপয় শত 

ইহাতে সন্মুখরণ নহে ন্যায়মত || 
ইথে অপযশ মম ঘূঘিবে সকলে । 
অতএব ছন্দৃযুদ্ধ * উচিত এ স্থলে || 
জানিতে বাসনা তব কিবা অভিলাঘ। 

বিলম্ব না হয়, তাতে কার্যের বিনাশ 

পত্র পাঠ করি সাধু হসিত অধর । 
অমনি পাঠায় লিখি তাহার উত্তর || 

পত্যুত্তর 
“শুন হে মন্দোর-পতি রাঠোর-কমার | 
যাহ। অভিরুচি তব, তাহাই .আমার || 

ফলে পর্বকলেপ নাহি দ্বিধাভাব মম | 
গহস রাঠোর সহ শত ভট সম॥। 
তবু তব লোক-লজ্জা-রক্ষণ 'আঁশয়। 
তব মতে মত মম অন্যমত নষ || 
আঁমার বিলম্ব নাই জানিহ বিশেঘ। 
নদী-পারে যাইবারে দিয়াছি আদেশ || 

চন্দনার পুলিনে নেমেছে সেনা সবে। 
অবিলম্বে পর-পারে উপনীত হবে ||"? 

ভাঙ্গি কূশ কাশ বেণা, পুলিনে নামিল সেনা, 
কিব। শোভ। ছেবি চন্দনায়। 

পুভাত-তান্র করে, কিবা ঝকৃমক্ করে, 

আয়স-কবচ সব কায়।। 

সকলের আগে আগে, বিমল অন্বরভাগে, 

উড়িতেছে ভর্টর নিশান। 

পুভাত-পবনে রঙ্গে, উড়িছে এমন ভঙ্ষে। 
বিপক্ষে কি করিছে আহ্বান ? 

বাহিনীর মধ্যখানে, আরোহী তুরঙ্গ-যানে। 
সাধু যান লয়ে বনিতারে। 

উদ্বে কিছু দ্£ নয, কেবল বল্লমচয়, 
শোভা পায় কানন-আকারে || 

ক শপ | সার ৩১ ররর এরাও 

ও উজলক্ষের পু উদয় দুই ঘন 
নির্বাচিত পৃতিযোগীর যুদ্ধের নাম ছন্দুযুদ্ধ। 



অগ ভাগে জয়তঙ্গ, নয়নে লোহিত রঙ্গ, 
বীরমদে মত্ত অবিরত। 

পাহু-বংশে অবতার, সিংহ সম মহামার, 
শিরোদেশ বিশেঘ আয়ত ॥ 

ব্যাঘুসম ভয়ঙ্কর, সঙ্গে শত ধনুদ্ধর। 
ত্বলপ বটে যুদ্ধে যমদূত। 

মরণে নাহিক ভয়, আরোহিয়ে হয়চয়, 

নদী পার হয়ে যায় ভ্রুত || 
তুরঙের পদাধাতে, ধ্বনি হয় তরঙ্গেতে, 

গতীর মধুর সেই ধ্বনি। 
চপর্ চপর্ চপ, ঝপ ঝপ ঝপ ঝপ, 

শবণে শবণে সুখ গণি || 
আবর্তে পড়েছে কেহ, অস্থির তুরঙ-দেহ, 

ঘূরিয়৷ বেড়ায় পাকে পাকে। 
কিন্ত সে সৈন্ধব হয়, তথাপি ব্যাকৃল নয়, 

গরজিয়া উঠে ঘোর ডাকে || 

তুলিয়৷ বিপুল পৃচছ, আবর্ত করিয়৷ তৃচছ 
তেজে উঠে ধায় তুরঙ্গম | 

লুতাতন্ত-জালিকায়, বরট কি ধরা যায়, 
বিঘম তাহার পরাক্রম || 

অবিলম্বে সেনাচয়, পারে অবতীণ হয়, 

বাছিয়। লইল নিজ স্বান। 
পড়িল ছাউনী ঠাট, সমর-পশরাহাট, 

ক্ষণমাত্রে হয় শোভমান || 
এই হলে নিরূপণ, পরাহে হইবে রণ, 

পৃর্বাহে ভোজন-পান-কাল। 
বিশবাম-বিলাস-ভরে, সবে পরিশূম হরে, 

যথাকালে উদয় বিকাল || 

শমেতে অবশ অঙ্গ, নিদ্রা যায় জয়তঙ্গ, 

যেন সুপ্ত ভূজঙ্গ ভীঘর্ণ। 
কাছে অশ. অভিরাম, শীর্পঞ্কল্যাণ নাম, 

পুভুর পূহরী অনক্ষণ || 
হেনভাবে খাড়া আছে, সক্ষিক। ন৷ যায় কাছে, 

কি সাধ্য শক্রর সমাগম। 

দূরে থেকে নাগরিয়।,. জয়তঙ্গে নিরখিয়।, 
আরোহিয়। নিজ তুরলম || 

উপহাস করণাশে, ধেয়ে যায় তার পার্ধে, 

অমমি পাছর অশৃবর। 

রঙ্গলালগ্রস্থাবলী 

চরণ উনুত করি, উগৃচও্ড মৃত্তি ধরি, 
বিষোঘণ করে ধোরতর || 

জাগ্িয়৷ উঠিল পাছ, পূসারণ করি বাহু 
দেখে শত্র অদূরে উদয়। 

জিজ্ঞাসিছে হাস্য করি, “কি বাসন। অন্সরি, 

হেথায় আইলে মহাশয় ? 

হেরি মোর নিদ্রাঘোর, গুপ্তচর কিবা চোর, 

সেইরূপ দেখি তব ধারা । 
ছিছি একি ক্ষাত্রধর্ম, ধিক ধিক্ হীনকর্ম, 

হইয়াছ বুদ্ধি-শুদ্ধিহারা || 

শুনি মিহিরজ কয়, এ রহস্য মন্দ নয়, 
রণ-বতে বতী যেই জন। 

নাহিক তাহার দায়, যুদ্ধকালে নিদ্রা যায়, 
ন-ভূত ন-ভাবি এ ঘটন || 

নিকটে আইলে দোঘ, দেখাও আক্রোশ রোঘ, 

মিছে ঘম ঘমাইবে কত। 
স্রখদ সংগামক্ষেত্রে, চির-নিমীলিত নেত্র, 

বুখে নিদ্রা যাবে অবিরত |1/* 

জয়তঙ্গ তদৃত্তরে, কহিতেছে হাস্যাধরে, 
“দেখা যাবে কত শক্তি কার। 

কে কারে পাড়ায় ঘুম, মিছে কেন ধাম-ধৃম, 

গে ঘমের মন্ত্র তরবার | 

আমার বিলম্ব নাই, এই সজ্জা ধরি ভাই, 
একমাত্র প্রার্থনা আমার । 

ফরায়েছে পান-পাত্র, অলস অবশ গাত্র, 
চাহি কিছু সধার উধার ||" 

বলামাত্র মিহিরজ, যথা রক্ত-সলিলজ, 

বর্ণধর মদির৷ মোহন | 

আপনি আনিয়ে দিল, অন্য পাত্র করে নিল, 
উভয়েতে করিল গৃহণ || 

পানানস্তে উভয় বীর বাছড়িয়। যায়। 
আপন আপন দলে পৃকাশে পৃভায় || 
দুই দল হইতে আসি রণবাদ্য কর। 
বাজাইল ঘোর বাদ্য ঝাঁঝরা বাজ | 
বাদাহস্তে পতিহারী করিল যোঘণ। 
বিদ্রোহের হেতুবাদ করিয়া বর্ণন॥ 

রই ডাগর উড ১85১ 
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অরণ্য কমলের পূতিহারী 
“নাগর পতির পৃজ্র মিহিরজ নাম। 
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় শৌরধয-বীধ্য-ধাম || 
মন্দোরের বৃবরাজ তার বন্ধুবর। 
বন্ধু অপমান শোধ হেতু অগ্ুসর || 

এই হয় ক্ষাত্রধর্ম শাস্ত্রে হেন কয়। 

ধর্মযদ্ধে রিপৃকল পাইবেক ক্ষয় || ঠ 

সাধূর পৃতিহারী 

“পাহুক্্লর্দীপ এই জয়তঙ্গ বীর । 
পরাক্রমে পৃভঞ্জন পৃতাপে মিহির | 
বীর-চড়ামণি সাধু সাধুর পুধান। 
মালীর সন্মান যাঁর ব্রাণের সমান || 
কারে মান মাশে যার নাহি কভু মতি। 
যেই দেয় হেন দোঘ সেই দৃষ্টমতি || 
ন্যায়ের বিপক্ষ যেই রণে মত্ত হয়। 
এই রণে পরাজয় তাহারি নিশ্চয় || 
এই জয়তঙ্গ বীর জয়ের নিশান । 
কে আছ হে শক্রদলে তাহার সমান ?”? 

রর মিহিরজের উক্তি 

সাজ হে সাভ হে যত সাজ বীরগণ। 

নিজ নিজ মযোগ্য সহ কর রণ ||” 

জয়তঙের উক্তি 

“ন্যায় ধর্মে সকলে রাখিয়ে নিজ চিত।"* 

পৃতিক্ল পৃতি দেহ শাস্তি সমূচিত।। 
আদেশ পাইল, অমনি ধাইল, 

বাজিল সমর তুরী রে। 
ভাগে ভয়াতুর, হিয়া দূর দূর, 

ঝজরী ঝলরী ভূরি রে ॥ 

[বাধিছে ঝ ড়া, 
কড়া কড়া কড়া করি রে। 

|বাজিছে বম্প, সহিত ডঙফ, 
লঙ্রফ দশ্ভ তরি রে 

নার্দিছে দগড়া,. 

বাজনের তাল, পরম রসাল, 

সেই তালে তাল রাখি রে। 

কাপাইয়ে ঢাল, যায় সেনাপাল, 

শিরোদেশ সব ঢাকি রে।। 

গোমুখে যেমতি, ভাগীরর্থী গতি, 
বাঁধা ছিল কিছু কাল রে। 

ভে্দিল অচলে, 
ধাইল সোত বিশাল রে || 

বাজনের বলে, সেইরূপ চলে, 
উভর দলের সেনা রে। 

শিরোপরে পর, উড়ে ফর ফর, 

তরঙ্গে উঠিল ফেনা রে | 

মিলে আসে যদি, 

ভাবহ ভাবুক দল রে। 

ভাক্ষি ঝা ঝোড়, ভয়ানক তোড়, 

শত পাকে ফেরে জল রে ।| 

হয় কাটাকাটি, নাহি কারে ঘাঁটি, 

গমরে উভয় সম রে। 

কেহ নহে উন, 

কেহ নহে কিছু কমরে।। 
আপন আপন, বাদী যেই জন, 

তারি সহ সেই লড়ে রে। 

রণে প্রাণ যায়, চিতে এই চায়, 
জুখে রণভূমে পড়ে রে | 

সে রণ বিস্তার, কি বলিব আর, 

শুনহ ভ্রমণকারী রে। 

আমি হীনমতি, বিহীন ভারতী, 

স্বদূপ রচনে নারি রে ॥। 

যুঝে দৃই বীর, রুধিরে শরীর, 
পাবিত অতিরে। 

দামিনী আকার, 

এম্বরে করিছে গতি রে।। 

পরাক্রম পাছ, খ্যাত মহাবাছ, 

মিহিরজ মিহিরজ রে। 
তুল্য দূই জন, করিতেছে রণ, 

যেন দৃই দিগৃগজ রে | 
কিবা মনোহর, 

তীর তার। সম ধায় রে। 

করিবল বলে, 

দৃই খর নদী, 

সবে সমগ্ডণ, 

খর তরবার 

দই হয়বর, 
পক 



৬৬ রঈলীল-প্রস্থাবলী 
মূখে ফেন লাল, খাড়া কেশজাল, 

স্বেদ বহে সব কায় রে।। 

আখেটক পায়, ছুটে ছুটে যায়, 

পৃভর মানস বুঝে রে। 

খলে খাড়া খাপ, মাবে কোপকাপ, 

সহিত পৃতাপ যুঝে রে।। 
শির হাড় ভাঙ্গি, মারিতেছে টাঙ্জি. 

লোহে যায় রাঙ্গি শরীরে | 

উচচ স্বর করি, কেহ কহে হরি, 

কেহ' কহে মরি মরি রে। 

কাটা কারো শির, কাহার শরীর, 

বেধা শত তীর ফলে রে। 

কেহ গাথা! শূলে, দই আঁখি তুলে, 
পড়িয়ে ধরণীতলে রে || 

এইরপে সমর হইল ঘোরতর । 

রুধিরের সোতি বহে ধরণী-উপর || 

ফেউ রবে ফেরুপাল ফেরে পালে পাল। 

নর-মেদ-মাংগ খায় আনন্দে বিশাল || 

রণস্থলে শকনি গুধিণী দলে দলে । 
পাকে পাকে ফেরে কোলাহল কৃতুহালে || 
জয়তঙ্ষে মিহিরজে যুদ্ধ অনুপম । 
কার মাত্র কোনক্রমে নাহিক' বি্রম || 

ধূলায় ধূসর তনু যেন ধৃমময়। 

তাহে রুধিরের ধার স্বেদসহ বয় || 

হয় ত্যজি দৃই বীর ধরণী-উপর | 
অতি ঘোর অসি-যুদ্ধে হলো অগুমর || 
ক্ষণে ক্ষণে সামালিয়া লইতেছে চোট | 

ক্ষণে বসে জান পাতি ক্ষণে দেয় যোট।। 
চাপেতে লাগিছে চোট পট পট রবে। 

পটহ বাজিছে যেন আনন্দ উৎসবে || 

কি চিকণ চালাকী, চতুর-চুড়ামণি। 
চপল চরণ কিবা! চপলা-চলনী || 

চকিতে পড়িছে ধরা, চকিতে উঠিছে। 
চকিতে যূটিছে, পুনঃ চকিতে ছুটিছে । 
কতক্ষণ পরে কর্ম দেখহ বিধির । 

স্খলিত-চরণ হৈল মিহিরজ বীর || 

অমনি ক্ষণেক পাছ বিলম্ব না করি। 
পহারিল কণ্ঠে তার অসি ভয়ঙ্করী || 

পড়িল বীরের চূড়া মিহিরজ নাম । 
জয়নাদ ভার্ট্রর শিবিরে অবিশাম || 
রাঠোর-শিবিরে সব হলো! বিঘাদিত। 
অরণ্য-কমল-মুখ কমল মুদিত।। 
তবু রণে নাহি ভঙ্গ দ্বন্দে ছন্দে ভিড়ি। 
সন্মুখ-সংগ্রামে সবে খঁজে স্বর্গ-সিঁড়ি || 
কিবা চমৎকার বৃত্তি, কিবা চমতকার । 
পরদ্ন্দে দেহ-দানে, পরহিত সার। 
শেঘ পায় সমুদায় বীরের পধান। 
হইলে সমর ক্ষেত্র শ্বশান গমান || 

অনস্তর সাব সদাশয় । 
অরণ্য-কমল সহ মমরে প্রবিষ্ট হয়। 
কন্মদেবী দই করে, সজ্জা লয়ে যতু-তরে, 
সাভাইছে সমাদরে, স্বীয় পিয় রসময় || 

রূপ হেরি রতি পায় লাজ । 
বিধাতার আদ্য স্ষ্টি ঘুবতীগণ সমাজ | 
চাঁকত মৃগ-লোচনা, অযৃত-মিত-বচনা, 
কিবা ভূরুর রচনা, বারিজে অলি বিরাজ || 

কল্যাণী কমলা-অবতার । 
কূল-কমল-আকরে ফুল্ল পদ্বিনী আকার । 
গুণময়ী চারুশীল।, লীলা হেতু জনমিলা, 
প্রিয়বরে সারজাইলা, কিবা শোভা চমৎকার, 

ক্রুবক-নিত দুটি কর। 
বিচিত্র কবচ-দানে ঢাকে নাখ-কলেবর। 
শিরে দিল শ্রিরস্ত্রাণ, কৃপাণ করিয়ে দান, 
অশ্রস্জলে করে সান, শয়ন শীলেন্দীবর || 

হেরি বীর হইল ব্যাকল। 

কোলে লয়ে প্য়েসীরে চম্বয়ে মুখ রাতুল । 
শিরে দিয়ে পদাপাণি, কহিছে আশ্াাস-বাণী 

“ধের্ধা ধর হে কলাযাণি, কালী কলাবেন কল ॥| 
রণে মারি রাঠোর দূর্জয়। 

জয় জয় রবে আমি ফিরিব সন্ধযাসময় | ' 

এত বলি পূনরায়, চুষ্ষি পাণপূমদায়, 
রণস্থলে যায় রায়, আরোহণ করি হয়| 

ও দিকেতে অরণ্য-কমল | 
_বীরমদে ক্রোধমদে আরক্ত আখি-যুগল || 
আরোহি তুরঙ্গবর, হইলেক অগুসর, 
হরি সহ যুঝিবারে এলো যেন আখওল || 
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মিলিল আসিয়ে দুই বীর । রণভূমে ডাকে শিবা, বিগত হইল দিবা, 
বন্ধিম ভাবেতে চূড়া উনৃত আয়ত শির। তানু অন্ত শোভা কিবা, সিস্কুনদে লুকায় | 

যেন এক সিংহী তরে, দই সিংহ রণ করে, ভর্টর শিবিরে হাহাকার । 
গরজিত ধোর স্বরে, কম্পিত দূই শরীর | কি হইল কি হইল মুখে মাত্র সবাকার। 

| কিরূপে বণিব সেই রণ। আমাদের সবে ফেলে কোথা সাধ কোথা গেলে 
বর্ণনায় বর্ণ হারে, কে পারে করিতে বর্ণন ? বিষম শোকাগি জেলে করিলে হে ছারখার ! 
কোন বীর নহে ধাটি চটাপাট কাটাকাটি, কর্মদেবী কনক-লতার | 
ফুটি সম ফোটে মাটা তুরগ-খুর-ধাতন ॥। শুকাইল চারুমুখ পুর্দোঘ-কমলাকার | 

ভীঘণ গর্জন ঘন যন। ছিন্মূলা যেন লতা, নিপতিত পত্ব্তা, 
যেন দৃই দ্বিপ ছন্দে দিগন্তে করে ঘোঘণ। ক্ষণেক চৈতন্যহতা, নয়নে সহসু ধার || 

কিবা জহ,মুনি-কন্য।, ধারা-পাতে ধরা কন্যা, ক্ষণেকে হইয়ে সচেতন, 
আইলে প্রবল বন্যা, গরজে অতি ভীঘণ || পৃহারিয়ে পূনঃ পূনঃ কপালে কর-ক্কণ | 

জলে চারি চঞ্চল নয়ন। পৃর্বকখ। গকাতরে, শোকমগু ভগৃস্বরে, 

যেন আপি চারিখণ্ডে উদয় হলো তপন । কহিছেন সহোদরে, পরিহরি রোদন || 
চারি চক্ষে রক্তচছবি, অনল-লভিত হবি, আর মম জীবনে কি ফল ভাই, 
কিব। কালান্তের ববি পুকাশ করে গগন ॥ আর বল বাঁচিয়ে কি ফল? 

হতচিত যত সেনাগণ । নাখ-শোকে হৃদয় বিকল ভাই, 

দুই বীর-পরাক্রম দরে করে নিরীক্ষণ । জলে যেন প্রবল অনল || 
বচাবচ দই দলে, ধন্য সাধু কেহ বলে, এ অনল জুড়াইতে আছে তাই, 
কেহ অরণ্যকমলে দেয় জয়-সম্বোধন || কেবল সে চিতার অনল | 

তরবার ধোরে বন্ বন্ । দেহ তার আয়োজন, 

সিন্ধতটে শত পাকে আবর্ত ফেরে যেমন। এই শেষ ভিক্ষা ভাই করহ সফল || 

» এই সোজা এই বন্ক, কটিতটে ঝলে টক্ক, পত্ব্তা পত্ত়ী যেই, 
টুটে তরবার অস্ক, বরিঘয়ে হতাশন | পতিবতে রতি তার, জীবনে যরণে। 

টপাটপ টপকে টাঙ্গন। হারাইয়ে পতিধন, 

নিজ নিজ পভূ-পাণ রক্ষণেতে সযতন। যতি-বুতে বৃতী হইবে কেমনে? 
বিপক্ষের অসি লক্ষে, স্থাপন করিয়া চক্ষে, একান্ত যাহার রতি মতি 
বাচাইছে নিজ পক্ষে, চালনা করি চরণ || সেই পতিপদ-পক্ষজ-পূজনে । 

অস্ত্রাধাতে অরণ্যকমল । কেমনে যাইবে বিভু বিশুপতি-খ্যানে, 
যেন দিবা দ্বিপৃহরে লোহিত সহস্ দল। নিদিধ্যাসনে, মননে ? 
প্রায় পাণ ওষ্ঠাগত, তব রণে জ্ঞানহত, কপোতিনী কপোত ধিয়ায়, 
বিষম বিক্রমে রত, হৃদে অলে ক্রোধানল || হায়! বিধি আনি মিলাইল তায়। 

হের দেখ এমন সময় | হইতে না হইতে মিলন-সুখ, 

হয় ছেড়ে সাধুবীর ধরায় পতিত হয় । ঘটিল বিরহ ঘোর দায় || 

পূনঃ না উঠিতে বসি, অরণ্যকমল পশি, কোথা থেকে আইল নিঘাদ' ক্র,র, 

হৃদয় উপরে রুঘি, মারিল অসি দুর্জয় কপোতে মারিল বিষবাণে। 

যেন যজ্ঞোপবীতের পায় কাতরা কপোত-বধূ বিরহের বাণে, 

মুহূর্তেকে কাটিলেক সাধুর কাঞ্চনকায় | কিবা আশ্াস পয়াণে ? 



৩৮ 

উদয়-অচলে দিনকর, 

হেরি হাস্যমুখী হয় কমলিনী | 
হাসিতে ন৷ পূকাশিতে মুখ, 
মেধরাশি আপি করিল মলিনী || 

কোথা লকাইল দিনকর, 
হায়! সরোজিনী বাঁচিবে কেমনে € 

জীবনে জীবন আশা ছাড়ে সেই, 

তার মাত্র জীবন তপনে || 

তাই ভাই যাই সেই লোকে 

যথা মম হৃদয়ের ধন। 

আর মিছা পৃ.বোধ কি কাজ হায়! 

বিহনে গে জীবন-জীবন || 

নন সাধু সামান্য মানুঘ ডাই ! 
শাপ-ভ্রঃ জনমিলা কাম। 

কিছু দিন করি খেলা চলি গেলা নিজাস্থান, 
যথাযোগ্য ধাম 1? 

এত বলি শারদ সরোজ-মুখী, 
অভিথিক্ত অশ্-হিম-হারে | 

পতি-খর-কৃপাণ লইয়ে করে, 
স্বীয় বাম বাছতে পূৃহারে | 
ছিনু কর ভূঘণ সহিত, 

সহোদর হস্তে করি সমপণ। 

কহে, শুন শুন ভাই, 

করিহ পালন মম চরম বচন ।। 

আমাদের কুল-কবিবরে, 
দিও এই হস্ত রতনমণ্ডিত | 

সতীত্বের সঙ্গীত আখ্যানে ভাই, 

গন যেন দাসীর চরিত।1 

অনন্তর ভ্রাতারে কৃপাণ দিয়ে 
কহিতেছে বিনত বচন | 

“করবালে ছেদন দক্ষিণ বাছ, 

হৌক মম সুখেতে মরণ ॥। 
এই হস্ত পাঠাও আমার । 

হৃদয়-নাথ-পিতার নিকটে । 
জানিবেন এই কথা তিনি ভাই, 
বধূ তার সুতযোগ্য বটে ।। 
পিতা-স্বানে দাসীর এ শেঘ ভিক্ষা, 

সাধু সহ হি কলেবর, 

রঙ্গলীল 'গ্রস্থীবলী 

এই স্থানে সরসী খনন করি, 
নাম দেন কর্ম-সরোবর ||" 
বাণী-শেঘে ধরাসনে বরাননা, 
পতি-পাশে পতিতা হইল । 

সেনা মাঝে উঠিল রোর্দন-ত্বনি, 
সবে কহে, ধন্য পৃণ্যশীলা || 
দ্রবীভূত ক্ষত্রিয়-হৃদয় সব, 
যাহাদের ব্যবসা সমর | 

যাহাদের রুধিরে পলক, 
বহে তাহাদের নয়ন-নিঝ র || 
শোকস্বর উঠে, উভয় সেনায়, 

নিরাশাস অরণ্যকমল | 
কর্মদেবী জীবন ত্যজিল৷ শুনি, 
হলো অতি হৃদয় বিকল ।।: 
শত শত আধাত শরীরে, 
তবু তাহে কিছু না ভাবে যাতনা | 
কর্ম দেবী-শোকে দহে পাণ, 
কোনমতে আর না মানে সাস্ত,না |। 

ভাবে আমি পাপী নরাধম, 

পতিপৃণাণা সতী-পৃণনাশ-হেতু । 
রতিপতি অনথের মূল, 
ধিক্! ধিক্ রে ধিক্ রে মীনকেতু ॥। 
এ রমণী-রতন-অযোগ্য আমি, 
বীরবর সাবু যোগ্য বর ! 
এ পরম পঙ্কজ-বনে আমি দূরাচার, 
ছার ছিরদ-সোসর || 
হেথা মেঘরাজ মতিমান্, 
চিতা সাজাইল মহা আড়ম্বরে। 

স্তুপে স্তপে চন্দনের সার, 

চন্দনার তীরে, শোভে স্তরে স্তরে ॥ 
সর্জরস গুগৃগুলু পুভৃতি, 
নবনীত ঘৃত শত শত তার । 
পুণ্য-পয়স্বিনীর সলিল, 
বিধিমত যত, পুয়োজন আর || 
সাজাইল নেতের বসন চারু, 
রজতের পালক্ক সুন্নর ৷ 

শোয়াইল তাহাতে যুগল তনু, 
প্াথগতে দৃশ্য মলোহর ! 



বিহসিত উভয় শবের মুখ 

মরণেতে এত রূপ ঘটে। 

সেই ভাব বণিব কি আর আমি 

ভাবহ ভাবুক চিত্তপটে ॥ 

সাধ, সাধু-প্রিয়া মগু প্মেহদে | 

ভাব রে ভাবুক জনগণ। 

সে ভাবের ভাবুক কোথায় হায়! 
কে ভাবে সে ভাবের কারণ ? 

অলিল বিধম হুতাশন, 

কালানল সম সেই বৈশৃানর । 

দহিল কাঞ্চন-তনৃদ্বয় চারু, 

কোথা বা সে মাধ্রী-নিকর ? 

এই দেহে মিছা অভিমান হায়! 

ইথে লোক যতু কেন করে? 

মাটির শরীর এই, মাটি হবে পরে, 

কথ। জানে সব নরে || 

বিচেতন শোকে মন প্রাণ 

কর্মদেবী-প্রিয়-সহচরীগণ | 

ক্ষিপ্তপাঁয় ভ্রমে, জ্ঞানহার।, 

দাব-দগ্ধ মৃগী-ন্বরপ লক্ষণ || 

বেড়ে চিতানল, মুখে রব, 

কোথা গেলে দেবি! দেখ! দেহ সতি! 

তোম। ভিন কি কাজ জীবনে, 

হায়! আমাদের কি হইবে গতি? 

কর্ম্মদেবী 

সমাপ্ত 

৩৯ 

সহচরীদিগের উক্তি-গীত 

“হায় । এ সময়ে সতি, বহিলে কোথায় ? হায় । 

তোম। ভিনু চারুশীলে, কি কাজ এ শুন্য কায়? 
ধন্য ধন্য পুণ্যবতী, দেবী-অংশ তুমি সতী, 

পবিত্র এ বস্তরমতী, তোমাৰ কৃপায় হায়। 
তুমি নিজ পণ্যবলে, দিব্য লোকে গেলে চ'লে, 
দাসীদের সেহচছলে, আর কে সুধায়? হায় ! 
আমাদের পতি জন্য, নাহি ছিল ভাব অন্য, 

সবে সহোদরা গণা, করিতে মায়ায় ! হায ! 

চার মাস অন্তে হয়ে অন্তরে বিকল। 
পাণত্যাগ করিলেন অরণ্য-কমল || 

গাগর হইল যেই দিনেতে পতন । 
সেই দিনের কমলের চৌমাসী ঘটন || 
সেই বৈর-শোধনাথ পৃরুঘানক্রমে । 
ভ্ট্রসহ রাঠোর যুঝিল পরাক্রমে || 
অবশেঘে ভর্্দের হইল বিজয় | 
গায্য গীতে সে সকল ব্যক্ত দেশময় || 
যেই সরোবর-কথা! কহিলে ধীমান্। 

সেই কর্ম-সরোবর পুণ্যতীথ-স্থান || 
রতুশিল৷ বিরচিত মতীর আকৃতি। 

ধরাধামে অবতীর্ণ যেন দেবী ধতি॥। 

সতীত্ব-সাহবীত্ব-গুণে বরণীযা অতি | 

অধুনা তাহার তুল্য 'আছে কে বা সতী? 

এ হোন অমূল্য নিধি ধবায কি ধরে? 

দিব্যলোকে পতি সহ ন্থুখে কাল হরে || 

এত বলি নিবারিলা সারঙ্গের তান । 

শেতৃগণ যেন মৃদ্ধ মধুপ সমান || 





পপ 

শুর-্মন্দর। 
রঙ্গলাল বন্যোপাধ্যায় প্রণীত 



শ্বতদভ্লাল্ল্েঞ 
এ এড সপ ও (..... ৩ ৩ খা রব 

(কাঁবতাশাক্তর প্রাঁত) 
কোখা গে। কবিতা সতি সুধাস্বরপিণী। 

কেন গো আমার পৃতি এরূপ কোপিন্দী || 
তুয়াপদ-সরসিজ পরিহরি আমি । 
হইয়াছি বিফল চিন্তার অনুগামী || 
সে চিস্তাগরলে মম মন জর জর | 
স্থির নহি ঠাকরাণি! কাঁপি থর থর || 
বছদিন দেখি নাই শরাস্থি-মুখশশী | 
দিবানিশি ঘেরিয়াছে মলিনতা-মসী || 
অনুতাপে অনূদিন কাঁদি উভরায়। 
ভাবি আমি কি কর্ন করিন্ হায় হায় 
তুমি মম কিশ্বোর-কালেব সহচরী | 
তব সঙ্গে যেত রঙ্গে দিব। বিভাবরী || 
বিজনে তাটনীতটে শর্পশয্যা করি। 
তরুচছায়ে মৃদুবায়ে সুখে শষ হরি || 
তমি গো আমার কাছে বসি হাসি হাসি | 

দেখাইতে নিসগের যত বূপরাশি || 
স্বলজ জল পৃষ্প-পৃকাশ-মাধূরী | 

বিধাতার ভাহে কত চিকণ চাতুরী | 
তুমি চারু মন্ত্রবলে মোহিতে নয়ন। 
অতি পুরাতণ বস্ত হইত নূতন || 

দিনকর নিত্য নিত্য নব ভাব ধরি। 
বিস্তারিত দিগন্তরে লাবণ্য-লহরী || 
এই যেন নব-জবা-কৃসুম-সঙ্কাশ। 
এই তপ্ত কাঞ্চনের প্রতিভ৷ পকাশ।। 
সে কাঞ্চনে তুমি দিতে অপূর্ব রসান। 
নিরখিয়া হইতাম আনন্দে অজ্ঞান | 
পদোঘে পশ্চিম দিকে সিঙ্গুরের রাগ । 
যেন সোম করে তথা অগ্িষ্টোম-যাগ | 
বিশ্দ বিন্দু হিমপাতে স্গ্ধ দিক্ দশ। 
সোম-মুখ হ'তে কিবা চ্যত সোমরস ॥ 
উদয়ে তার'কাবলী, তব সহোদর! | 
শি়রেতে বলি পৃক্ঞ।, দেবীরপধর। || 

কহিতেন কত কথ! সীমা নাহি তার। 
্রান্তি অপগমে যুক্ত বিজ্ঞানের দ্বার | 
স্তম্তিত হইতে তনু অভিভূত মন। 
সে ভাব কি কেহ ব্যক্ত করেছে কখবু ॥ 
শেখর-সাগর-শেভা পুথমে যখন। 
নয়ন ভরিয়া আমি করি দরশন || 
দর দর পুূপতিত পুলকাশ্বস্বারি | 
সে ভাবের কণামাত্র বণিতে কি পারি ॥ 
ফিরাইতে নারিলাম যুগল নয়ন। 
নিরমল নীলনিভা নিমভ্জিত মন || 
বেলাকলে অপরূপ শোভার সঞ্চার । 
উপজিত অগণিত হীরকের হার | 
ইন্দ্রনীল হিল্লোলেতে বিষধদ ঝলকে । 
অমনি অদৃশ্য হয় পলকে পলকে ॥ 
তমোময় মানুঘের মানসে যেমন। 
বিজ্ঞান-বিমল-বিভ। দেয় দরশন || 
এখন সে যবভাব বল গো কোথায় । 

ইতর ধাতুর লোভে ক্ষোভে পাণ যায়| 
কোথায় আছ গে! দেবি দেহ দরশন। 
আর আমি পাব নাকি শাস্তি-সংমিলন | 
কভু কভু স্বপাবেশে হইয়৷ উদয়। 
অগ্সরার বেশে মুগ্ধ কর গো হৃদয়।॥ 
জাগুত ছায়ার প্রায় কভু দেহ দেখা । 

শূন্যে জাত যথা মন্সাকিনী-ফেনলেখ || 
ধরি পায় কৃপা করি হৃদি সিংহাসনে । 
বসে। গে। বিনোদদাত্রি লয়ে স্বীয় গণে।॥। 
ভাবামৃতে মুগ্ধ মন কর একবার । 
রচিব পুরাণকথা সুধার ভাণ্ডার || 
করিয়াছ মম পুতি কৃপা বারছয় | 
এবারেও যেন মম লভ্জারক্ষ। হয় || 
তোমা বিনা ভ্ঞান হয় সব অন্ধক্ষপ।। 
ছোড়ো না গো মম সঙ্গ থাকিতে অজপ! 



শুর-হন্দরী 

দেহ ভাবরূপিণি গো ! লেখনীতে বল। 
এইমাত্র আশ মম কর গে সফল || 

স্বদেশীয় সতীগণ অবলা অখলা। 
জ্ঞানবলে বদ্ধিবলে কর গে সবলা || 

ছল বল কৌশলের কতই বিস্তার । 

দরন্তের হাতে নাহি তাদের নিস্তার || 
এইমাত্র কর, শ্রস্ুন্দরীর মত। 
দৃষ্টদল অভিসন্ধি করিয়া বিহত || 
গৃহমেধি ফলদাত্রী হউন সকলে। 
ভারতে ভাবিনী ধন্যা লোকে যেন বলে ॥। 

সুচনা 
একদিন কর্মদেবী কথা সাঙ্গ পরে। 
কহেন দ্বিজেন্র কবি, পখিক পবরে || 
“মহারাণ। লিখেছেন) শুন মহাশয়। 

যাইতে উদয়পুরে যদি ইচছা হয়।। 
তব আগমন আর বিনোদ উদেশ | 

লোকমুখে হইলেন বিদিত বিশেঘ || 
দেখিবে সে রাজধানী অতি মনোহর | 
পেশলা নামেতে যথা রম্য সরোবর || 

ঠরিরিকূটে উচচতর প্রাসাদ-নিকর | 
চারু শেত উপলেতে গৃথিত বিস্তর || 
কি বণিব ত্রিপোলিয়া শোভন তোরণ । 
বাদল মহলপুরী পরশে গগন ॥| 
যত্র শাহার্জাহা খ্যাতি লভি মহাবীর 
ধরাবীশ-পদপুাপ্ত গতে * জাহাগীর || 
শীসূর্যয-মহলে বার দেন মহারাণা । 
বিচিত্র বিভব তথা নিরখিবে নানা || 

অপরূপ কেলিগুহ জগত্মন্দির | 
চারিধারে বহে চারু সরসীর নীর || 
পৃস্কটিত সহসু সহস. শতদল | 

কনকপরাগে জল বহে চল ঢল ।। 

* কঘিত আছে, উদয়পুরে মহারাণার 

নী 

৪৩ 

পবন-মোদিতি হয়ে তার পরিমলে । 
ধীরে ধীরে ফিরে সেই বিচিত্র মহলে || 
যথা নিক্বাসনে ছিল আক্বরস্ুত | 
মহারাণা পরেম-গুণে হয়ে হর্ধযুত || 

চল চল চলছে পথিক গুণাকর। 
দেখিবে উদয়পূর নগর সুন্দর || 
আর তৰ উদ্দেশ ফলিবে বহুমত ৷ 
শুনিতে পাইবে সত্য ইতিহাস কত |? 

পথিক কহেন, “ঘর্দি এইরূপ ধটে। 
অবশ্য উদয়পূরে যাবা যোগ্য বটে।। 
আপনি যদ্যপি যান তবে করি গতি । 
নয়ন সাথক করি হেরি হিন্দুপতি || 
জানিলাম এইবারে সিদ্ধ. মনোরথ | 
কৃতাথ হইবে 'আসা৷ এই দূরপথ |? 

এইরূপে দুই জন কথা স্থির করি। 
পূফল্ হৃদয়ে চলে উদয়-নগরী || 

বিগত পথের শৃম বিবিধ কথায় । 
কত দিনে উপনীত হইল তথায় || 

বিহিত আদরে রাণা তুঘিলা দৌহারে । 

নিত্য নিত্য নব কথা হয় দরবারে || 
রাণাক্লকাণ্ড কথা গাথা গৃ্থ কত। 
গ-গ্থাগারে পথিক দেখেন শত শত || 

হেমন্ত একদা এক পত্র পাঠ করে। 
জিজ্ঞাসা করেন পি. বন্ধু দ্বিজবরে | 
কহ কৰি এ পত্রের মর্ম স্বিস্তার | 

কেবা এই পূৃর্থীসিংহ কবি গুণাধার || 
লিখেছেন মহারাণা পতাপ-নিকটে। 
কাহারও নিস্তার নাই নৌরোজা-সঙ্কটে | 
কিবা এ নৌরোজ। কাণ্ড বুঝিতে না পারি 
কহ কহ অনুগুহে বিশেষ বিস্তারি || 
অচিরপুভার পায় দীর্ঘ বিভাবরী। 

বিগত হইবে সুখে দীপ্তি দান করি ||” 

শুনিয়ে কবীন্দ্র আরন্তিলা৷ ইতিহাস । 

শীরঙে শারদ আসি হইল পকাশ॥। 

নাচিতে লাগিলা যত রাগিণীর সঙ্গে। বাদাল-মহনে আঘিত্য-গহণ-করণ-কালে যুবরাজ 
খ্রম পিতৃবিয়োগ সমাচার প্রাণ্ত 'হওয়ানাস্তে 
শাহার্জীহ। নাম ধারণ পূর্বক পৃথমাভিষিক্ত হম। 

স্বজিল স্মুরস রঙ গানের পৃসঙ্গে || 



প্রথম সর্গ 
ভ্রমতর৷ এই ভবে মানুঘের মন। 
কবে কোন্ ভাবে থাকে নহে নিরূপণ || 
এই শান্ত দাস্ত ক্ষান্ত ত্রান্তির পলোভে। 
এই পাপপন্কে মগ ভগ্ চিত্ত ক্ষোভে || 

এই' ধঘি বিবেকের তক্ত দাস অতি। 
এই মোহ-মারদকে পমত্ত ঘোর মতি || 
এই ছিল বিদ্যারসে রসিক সুজন | 

এই অবিদ্যার বশ মূখ অভাভন || 
এই পিয়া পরিণীতা বনিতার বশ। 
এই' পরকীয়া-পেমে পিয়ে সুধারস | 
এই মত্ত মাতঙ্গের মত বলবান্। 

এই ক্ষীণ ক্ষবাতুর কৃমির সমান || 
তড়িত জড়িত যথা জলদঘানীয় । 

শশলেখ! দেয় দেখা শশীর চটায় || 

কমলে কণ্টক যথা সাগরে লবণ । 

স্থান বিবেচনা যথা না কবে পবন || 

সেইরূপ মানুষের গতি স্থির নয়। 
এই একরপ এই অন্যরূপ হয় || 
একক্ষণে পাপজ্ঞানে যার পতি রোঘ। 

পরক্ষণে সেই পাপে চিত্ত পরিত্োঘ || 
কে বুঝিতে পারে এই ভবের মরম 
কিছুই নহেক স্থির ইহার চরম || 
এ ব্ুধায় কেন বিঘ-সঞ্চার ঘটন। 

এ ক্ষীরকলস কেন কুবসে ডুবিল ॥ 
বিমল হইবে কবে কেহ লা জিজ্ঞাস । 
ঘনঘটা] যোহ'-মেধ জদর-আকাশে || 
ভেধে ভেবে পরিহার করিয়া আশ্ম । 
কেহ' যায় বনে সেও ব্যর্থ পরিশম || 
মনে ভাবে ত্জিয়াছি পুবৃত্তিসজম | 
সঙ সৰ পাপহীন স্থাবর জঙ্গম || 

কিন্ত হায় এ কথার মীমাংসা কোথায় | 
বনে কেন বিবেকী পাতিক' পথে ধায় | 

সুরগুরু বুদ্ধে বৃহস্পতি মহাযশ। 
এম নিক্ষা্মী কেন কামেতে বিবশ || 
ধর্ম-ধ্যাদস্ধৃত পরাশর কীতরাগ । 
মীন-গদ্ধ পতি ফেল তাহার সোহাগ ।। 

রঙগলবন-গ্রস্থাৰলী 

বৃন্দাবিনোকণে কেন ধর্ম ধর্মহীন । 
সতীশাপে কলিকালে হইলেন ক্ষীথ | 
কামিনী-কহকে নারদের নানা গতি। 
হারিল হরিণনেত্রা হরিপদে রতি ॥। 
কিছুই না থাকে বোধ সন্বন্ব-বিচার | 
ভ্রাতৃপরম ঘগ্ধপ্ম হয় ছারখার || 
অশিনীকৃমার সম এক-তনু-মন | 
সুন্দ উপন্থুন্দ নামে দনুভ দূজন|। 
তন্দী তিলোত্তমা ' তরুণীর তম্বলে 
ভ্রাতৃভেদ গৃহচেছদ বিলীন বিপলে ॥। 
কোথায় সুমেরুচড়া সুবণ পত্তন। 
রম্তাশাপে রাবণের সবংশে নিধন || 
কোখা গেল হস্তিনার বিপুল বিভূতি। 

যাজ্ঞসেনী-রোঘানল-যজ্ঞের আছতি ॥ 
যতদিন মানুঘের ধর্মে থাকে মতি। 
ততদিন সব দিকে উদ্দিতি উনুতি || 

অধর্ধে ধাইলে রতি অমনি সংহার | 
ক্ষীর-পৃর্ণ কৃন্তে যখা অন্বলসঞ্চার || 
ক্রমে ক্রমে ক্ষয় পায় যত কিছু সার। 
বিনাশের হাতে আর ন। থাকে নিস্তার | 
যখা ফল-ফল-দল-পল্লব শোতন। 
বনের ভূঘণ তরু নয়ন-লোভন || 
অন্তরে লাগিলে কীট ক্রমশঃ শুকায়। 
সহস1 বাহিরে কিছু দেখা নাহি যায় || 
দিলীর দোরদও দর্প দীপ্ত দশ দিশি। 
মোগলমার্তণ্ডে নষ্ট নৃপনিন্দা নিশি | 
বিচার বিজ্ঞান-বীজ করিয়! বিস্তার । 

করিল হিতের স্টি অশেঘ পুকার || 

তৈল যখা তোয় সহ সংমিলিত নহে । 
হবি যথা অনল-পরশ পেয়ে দহে ॥ 
ভুজঙ্গের পুতি যথ! বিরাগী নকুল । 
হিন্দু-মুসলমানে হেন ভাব পৃতিমুল.।। 
এমন বিঘম বৈর করি সংহরণ | 
ছুমায়ুন-বংশে যশে ভরিল ভুবন | 
কত কীত্তিকলাধর কহিতে কে পানে 
ধিবিধ বিবুধরতু দিল্লীকপ-হারে | 
অহাকবি দশহলবী আ্ীর-পৃধান। 
অঙরযাপি যাচ্ছার গাল রপের লিধাগ || 



অদ্যাপি যাহার পৃগ্য-পৃবাহ-কৃপায়। 
স্ানপাম করি লোক দেহে পাপ পায় ।! 
গোপাল নায়ক গুণী কলিতে তুম্থুরু। 
প্বোসরুকে ষালিল বলিয়া গীন-গুরু || 
আর সেই দৃই তাই গুণের সাগর । 
বিদ্যার্তে পতন করিল কলেৰর | 
পবেশিল বারাণসী বিপূবেশ ধরি । 
অসাধ্য সাধিল শ্রুতি স্মৃতি শিক্ষা করি।! 
যথা তীষার্জন ধরি বাল্লাণের বেশ । 
দগম মগধনদূর্গে করিল প্বেশ।। 
আর লেই ধীর বীরবর বীরবর। 
যার খণ শুধিতে নারিল আকৃবর । 
যার বৃদ্ধিকৌশ্লের যাই বলিহারি। 
যবন-দানবদল-গব্ব -খবর্বকারী || 
হিন্দুর রাখিল মান বিবিধ বিধানে । 
দৃই দলে পুতিপত্তি তুল্য পরিমাণে || 
দিয়ে দান হিন্দু রাজবাল। দিলীশুরে। 
রাজপুরে স্বদেশের বলবৃদ্ধি করে ।। 
জয়পুর অধিপতি করি কন্যাদান। 
দিল্লীপতি-কৃত প্ুাপ্ত অতুল সন্মান || 
তার স্ুত মানসিংহ বিক্রমে বিশাল | 

বাঙ্গালায় নবাবী করিল কত কাল ॥ 
মোগলসেনার ছিল প্রধান সেনানী | 
ভগিনীর পুসাদাৎ মান হৈল মানী || 

সেই পথে পথিক মরুর অধিকারী । 
অকলঙ্ক কুলে পন্কপূদ দুরাচারী || 

কেবল মিবার-পতি পুতাপকেশবরী | 

বিশুদ্ধ বাখিল কল প্াাণপণ করি ।। 

মোঙগলেন্স ছলে গলে না হইল বণ। 

পকাশ্লিল অনুপম বীরত্ব ওজস্ || 

পাচীতে রেকান, পশ্চিমেতে তুর্কস্থান। 

একচছুত্রা শাসন করিল সেই মান ।! 

যাইতে যৰনদেশে মন নাহি সবে। 

বদ পাদ একে কৃলশশধরে | 

আবার আটক-পারে জ্া্াদেশে যেতে। 

ফোলা আগা আর লা রহিত তি 

৪৫ 

মোগপপন্তির চারু উপদেশ-বাণী |৬ 

লঙিষতে নারিল মান নিল মনে স্বালি।। 

কিন্ত কূলকলক্কেতে দঃখী সদ৷ মান। 
জাতি-নাশে হত যান সদ৷ মিয়মাণ || 
বল বল, ৰৃদ্ধিবল, ধন যশ বল। 

কুল গেলে কেন হয় মান্ঘ বিকল || 

কি কাণ্ড কলের কাও জাতি-অভিষান । 
ধর পরিহরি কবে হবে অন্তদ্ধাণ || 

কবে সবে এক জাতি করিৰে স্বীকার । 

এক তাবে জাতীশ্রে দিবে নমস্কার! 
এই জাতি ৰছুতর অনর্ধের যুূল। 
ইতিহাসে আছে তার পমাণ বহুল।! 
দাক্ষিণাত্য জয় করি মানসিংহ' রায়। 

উদয় উদয়পূরে জাতির আশায় | 
রাণার সহিত করি একত্রে তোজন । 

পুনব্্বার ক্ষত্রিয়ত্ব-পৃীপণ মনন || 
পৃতাপ পাঠায়ে দেশ আপন ক্মারে। 
মানসিংহে ষথা-সমাদরে আনিবারে || 

বাণারে না দেখি মান তোজন-সষয়ে | 
কৃমারে জিজ্ঞাস। করে মানমুখ হয়ে || 
কহ তাত মহারাণা কেন অনাগত। 

তদভাবে ভোজন ন] হয় সুসঙ্গত 11%' 

কমার কহেন, "পিতা অত্স্থশরীর | 
আপনি বসুন ভোজে হইয়়ে জুস্থির |" 

মান কহে, “বৃবিয়াছি অন্দুস্ব-কারণ | 
কহ তাঁত তবিতব্য কে করে ন্নূারণ || 

রাণান্ন পৃসাদ ভিন এবে গতি নাই। 
তিনি যদি জাতি দ্রেন তবে জাতি পাই।। 
শুনিয়ে পে কথা রাণা আন্দিত়ে নিকটে | 

কহিলেন, “যা কহিলেশ পব পত্য বটে ।। 

আটক 
* আকৃবর শাহের আদেশানুসারে মানপিংহ 
পার হইয়৷ ম্রচছেদেশে যাইতে পুথষে 

অস্বীকার পাইয়াছিলেন, কিন্তু সমাটেন্র নিমুরিখিত 
জ্ঞানপূর্ণ বাক্যে তাঁহার আর আটক থাকিল্ল না। 

যথা 
€ ভাব হরি ভূমু গোপারকা, ইুমে আটকে কয়া । 
ভিসকা অব্ত্ম ঝাটিক রে বহি বাহ সারা 1. 
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কিন্ত কহ প্রায়শ্চিত্ত হইবে কেমনে । 
তোমার ভগিনী গত যবন-ভবনে ॥। 
বিঘ-বিসর্পণে হ'লে রূুধিরে বিকার । 
কেমনে ধরিবে পৃনঃ কান্তি আপনার ||”; 
সে কথায় শকাইল মানের বদন। 
পঞ্চগাস অনু শিরে করিয়া ধারণ || 
তুরঙ্গে উঠিয়ে কহে সরোঘ বচন । 
আমাদের জাতিপাত তোমারি কারণ || 

তনুজা অন্জাগণে দিয়ে বিসর্জন। 
করিয়াছি তব দেশে শাস্তির স্বাপন || 

এখন ক্ষত্রিয়গণে করি পরিহার | 
দেখ। যাবে কেমনে রাখিবা অধিকার || 
তবে জেন মম নাম মানসিংহ নয়। 
যদি তব সব্বনাশ অচিরে না হয় ||” 
পতাপে প্রতাপ কন, “আচ্ছা দেখা যাবে। 

আহবে আমায় কভু বিমুখ না পাবে | 
পারিঘদ্ কহে এক দিয়ে টিটকারী । 
“সঙ্গে করি আনিও হে দিল্লী-অধিকারী || 
তৰ বুনাইয়ের বল হইবে পরীক্ষা | 
দেখ যাবে সমরে কে কারে দেয় দীক্ষা |1+ 

ক্রোধে মান কম্পমান করিল পৃয়াণ। 
ক্ষত্রিয়গণ নদীজলে করে গিয়ে সান || 
শুচি হেতু ধৌত বস্ত্র করিল পিধান। 
উৎখাতিল ভূমি যথা বসেছিল মান ।। 

সেই স্থল পবিত্র করিল গঙ্গাজলে। 
ম্চ্ছবৎ জ্ঞানে মানে মানিল সকলে || 

শ্যালকের দর্দশা শুনিয়ে দিলীপতি। 
একেবারে ক্রোধানলে জলিতাঙ্গ অতি ।। 
বল দেখি ভবলীলা এ কি চমৎকার । 
যে আকৃবর করুণার সাগর অপার || 
যে আকৃষর স্ুবিচারে ধর্ম-অব্তার | 
যে আকৃবর বহুবিধ জ্ঞানের আধার || 
.যে আকৃবর ভেদজ্ঞান বিহীন সুজন । 
' সকল জাতির পৃতি সমান দর্শ ন।। 
সেই গুণসিষ্কু শাহ শ)ালক বচনে। 
হিন্দুধর্ম-সংহারে পুতিজ্ঞা করে মনে || 

লা থাকিবে ভারতে হিন্দুর স্বাধীনতা 1 
_ অপত্ভী হইবে পণ্যভুমি পতিবিতা |! 

রঙ্গলাল-গ্রস্থাবলী 

বড় বড় রাজপুত কৃূলকন্যা ধরে। 
বড় বড় সরদার সেবা পরিচরে || 

পরিণীতা নহে শুধু শশদীয়া বাল! । 
নহে পীত সে সিন্ধু নিঃস্থত চারু হালা |। 
নহে বশীভূত ভূপ উদয়-নন্দন। * 
এই অনুতাপদাহে দহে তনু-মন || 
শান্তর এই, যুক্তি এই, যেই হয় বীর । 
অধন্দ্নে বিপদে কভু না নোয়ায় শির | 

সহস্ শক্রতা থাক্ পতিযোগী সহ। 
বিগৃহ-ব্যসনে সদা অধর্মবিরহ | 
কিন্ত বীর আকৃবরে সে ভাব কোথায়। 
করিল কৃকীন্তি শেষ শ্যালার কথায় | 
সাজিল উদয়পুর-দর্পচুর হেতু । 
উড়িল আকাশে অদ্ধচন্ত্র চিত্রকেতু || 

শদ্বতীয় স্গ 
যৌবনে যুবতী যথ! পতিহীন। হয়। 
সকল সম্পদ হত ব্যাকূল হৃদয় ।। 

বসন-ভূঘণ তভোগ-যাগে বীতরাগ। 
দিবানিশি গত লয়ে ব্ত পূজা যাগ।। 
সেইরূপ তরুণী-যতিনী প্রায় তুমি । 
পুতাপের রাজ্যকালে ছিলে মরুভূমি || 
তরু দর্গ-দেহে আর নাহি পরর্বশোভা | 
যেই শোভা শুর-বীরগণ-মনোলোভা | 
উদয়ের সহ যবে ষবনের রণ। " 
তাহে অন্তর্গত তব পৃতিভাতপন ॥| 
একবার আমার পূবল কোপানিলে। 

কত কীত্তিকল৷ তব গেল রসাতলে ।। 
তার পর বেয়াজীদ করে আক্রমণ | 
পুন: তাহে তোমার লাবণ্য সংহরণ ॥ 
অনস্তর আকৃবর সাজিয়া আসিল। 
যে কিছু ব৷ ছিল বাকী সকলই নাশিল 
কে বলে জগদ্ৃণুরু সে মোগলবরে। 
কেন বা তাহার মুদ্রা লোকে সমাদরে । 

* ন্লাণা পতাপসিংহ | 
1 রাণা পৃতাপের পিতা উদয়সিংহ। 



শুরন্নুন্দরী ৪৭ 

কোনরূপে নহে ক্ষান্ত অশান্ত মোগল । 
শ্যালকের অপমানে হইন পাগল ।। 
বিশেঘত: পৃতাপের পুতাপ দুঃসহ। 
পাঠাইয়ে দিল পৃতে সেনা-সি্কু সহ | 
সঙ্গেতে আইল মানসিংহ মহাবেত। 
হায় ভিন, ধাতু পূসবিল এক ক্ষেত।। 
এই মহাবেত রাণাবংশেতে সম্ভৃত। 
পৃতাপের কনীয়ান সাগরের স্ৃত।। 

ধনলোভে ধর্মচ্যত হইল দিলীপুরে। 
দ্বেষানল যথ। কাশ্যপেয় অরাস্ুরে || 

পৃতাপের অন্য ভাই শক্তিসিংহ নাম। 
সেই স্বীয় জাতি জ্ঞাতি নাত পতি বাম |। 
মোগলের অনুগত, তারি সেবাকারী । 
স্বদেশ-বিরুদ্ধে অদ্য পৃহরণধারী || : 
ধনহ্ীন উপায়বিহীন, ভ্রাতৃহীন। 
মনে কর পৃতাপের কিরূপ দৃদ্দিন।। 
কিন্ত যখ। সাগর-তরঙ্গ পতিষাতে। 
মহেন্দ্র অচল কভু শরীর ন। পাতে ।। 
পতি পৃতিঘাতে তার মুলবদ্ধ হয়। 
সেরূপ সুদৃঢ়চেতা উদয়-তনয় || 

এই পণ সভাস্থলে করে মহাবল। 

“জননীর স্তন্য-দুগ্ধ করিল উজ্জ্বল || 
সেই পণ পালন করিব মহাশয় 
হেন কীত্তি হয় নাই হইবার নয় || 
সকল সামাজ্য শুদ্ধ বিরুদ্ধ তাহার । 
একেশর সহিল, রাখিল অধিকার || 
কত শত শরক্রভূমি দিল ছারখার । 

কতু বনে বাস, কভু পব্বত মাঝার || 
আহার বনের ফল, পেয় নদীজল। 

সুখের শয়ন কাননের তৃণদল || 

বন্য পশু বন্য নর সহিত বসতি । 
এফপে পালিল দারা-স্ুত মহামতি || 
মনে ভাবে আমি শিলাদিত্য-বংশধর । 
নমস্য কে আছে মম ভূবন-ভিতর || 
দূরে থাক যবনেরে সুতা সম্পদান। 
পণ পন্তে না মানিল বলিয়া পৃধান ॥ 
অদ্যাপি পুতাপ-নাম শ্রগ্ত মুখে মুখে। 
কীতিকলা লেখা যত রাজপুক্র-বুকে || 

কহিতে সে কথ! কবি-নেত্রে বছে-নীর । 
সত্য সেই পুদী্ড করিল মাতৃক্ষীর | 
কেবল ঠাকর পঞ্চ পুতাঁপের ধল। 
প্রাণপণে পুভূসেব৷ হৃদয় সরল || 
হিন্দুরাজ চক্রবর্তী কীন্তি হয় শ্রেঘ। 
ভাবিয়৷ অস্থির কিসে রক্ষা পাবে দেশু।। 
পভু-পাশে সমরে জীবন যদি যায়। 
সেও শেয়ঃ মোগল-দাসত্ব ঘোর দায়।। 
পৃভৃপাত্র-উচ্ছি্ পৃসাদ উপাদেয় ।* 
অমিয় তাহার সহ নহে উপমেয় || 

হেথা শুন সমাচার সমরসমিদে । 
আইল সলিম 1 বৌদ্ররস-পূর্ণ হৃদে।। 
'আরাবল পব্বত-পশ্চিম দিয়ে ধার। 

পূবেশিল মেরুদেশে কালানল পায় || 
হল্দীধাটে পৃতাপ পাতিল নিজ থান। | 
অমরের সাধ্য নহে তথ। দিতে হানা || 
বাইশ হাজার মাত্র সেনার যোগান ।. 
গিরিকৃটে সুসভ্জিত রাখে মতিমান্ || 
গিরিবজে রাজধানী ঘেরা অনুপম । 
জরাসন্ধ দূর্গসম বিঘষম-দুর্গম || 
কিবা উপত্যকা কিবা অধিত্যক। স্থলে । 

নিবিড় কানন প্রায় শোভা সেনাদলে || 
অট্টালিক-শিখরে কি পর্ব ত-শিখরে । 
কোঘযুক্ত অসি নিরঁরের ভাতি ধরে || 
কৃতান্তকি্কর সম দেখিতে করাল । 
পুহরণ প্রান্তর ধনুক শরজাল || 

পৃভুভক্ত অনুরক্ত ভীল নান! জাতি। 
সকলের আগে ভাগে রহে থানা পাতি।। 

সপ পি স্পেস শশী পপ পপ? পপ পা ক পপ পপ জা, জপ ক পা সস সপ শা শস্পাশাটা এ লস শপ চে 

* মহারাণা নিজাধীন সামন্তদিগের সহিত 
ভোজনে উপবেশনান্তব স্বীয পাত্র হইতে কিয়দনু 

লইয়া তনাধ্যে পধান মর্ধ্যাদাবাব্ ব্যক্তির পুতি 
পৃসাদ করেন, এই পুসাদের নাম দুনা' বা দুয়া | 

এই সমভ্রম-পাপণার্থ সামস্তগণ অতীব লোলুপ, মান- 
সিংহ এই পাত্রাবশিষ্ট উচিছষ্ট পণ্ড ন৷ হওয়াতেই 

মিবারের সবর্বনাশ উপস্থিত হয়। 

1 জাহাগীরের বালা নাম । 



৪৯৮ 

বনে বাস সত্যতা ভব্যত। লাহি জানে । 
কিন্ত পৃততৃতক্তি ফোগসার জ্ঞানে মাঁমে | 
শিশদীয়া বিপদ্-সাগর-পার-সেতু। 
কত শত হত পু পরিব্রাণ হেতু ।। 
হইল" বিঘম যৃদ্ধ কি বলিব আর। 
স্বধর্ম পালমশ্বত সহ্ধবত-সার || 
এক এক ধাজপূজ কুলের ঈশ্বর । 
ত্র্ে ক্রমে স্বদলে হইল অগ্.সর | 
নির্তষ-হগর়ে ধায় কেশরীর পায়। 
হুঙ্কার হর হর শহ্দ উভরায় || 

মহাকীর্ধযবাব সবে মদমত্ত হিয়া। 
বরিঘে বরশী তল অশে আরোহিয়। || 
আপন সেনায় হেরি বিক্রম বিশাল । 
আনন্দ-রসেতে ভোর হইল ভূপাল || 
সমরতরঙে ভাসে সকলের আগে। 

বখ। যায় শক্রভট ভঙ্গ দিয়ে ভাগে ॥। 
উড়ে বৈজয়ম্তী ভান্-ভাসিত লৌহিত। 
বাজীরাজী চাতকের * পৃষ্ঠে আরোহিত || 
বৈর শোধ-গৃহণার্থ ব্যাকুল অন্তরে । 
কলের কজ্জল মানসিংহে তন্তু করে।। 
সন্ধান না পেয়ে তার ধন ধন ফেরে। 
সন্ভুখে পাইল শাহ-ন্গুত সলিমেষে || 
শত শত যবনেরে করিয়া সংহার | 

মহাতেজে তথায় হইল আগুসার | 
যেমন দেবতা, যান ভ্ঘণ তেমনি । 
ঘন ধন চাতক করিয়া ছ্রেঘাধ্ষনি || 
সলিঙের করিশুণ্ডে করে খুরাধাত। 
ঝাপকে ঝলকে হয় কবির-সম্পাত || 
ভাগ্যবশে আয়সে হাউদা ছিল আঁট]। 
তাই বাদশাহস্ত নাহি গেল কাটা || 

তুরুকসোয়ারগণ দিয়েছিল হান! । 
কর্দলীর বন পায় কাঁটিলেন রাণ ॥| 
কাটা গেল মাহুত মাতঙ্গ মাতোয়াল। 
চাতকের পদাধাতে ক্ষেপিল বিশাল ॥ 

পল্লায় আপন সেন! শিবির সন্ধানে । 

তাছে' তৈমুরের বংশ রক্ষ। প্রাণে পুর্ণ ।। 

রাণ। পাপের অ্শুর না । 

রঙগলাল-গ্রস্থীবলী 

ধোরতর সঙ্র হইল সেই শ্বলে। 
দুইদল সঙ্তুল কেহ নাহি টলৈ।। 
সলিমের রক্ষ। হেতু যবনৈ ধর্তন। 
রাণা-রক্ষা। হেতু রাজপুতের' পতন ।। 
মহাষার-মদে মত্ত মেরদেশপতি। 
শরে পরে জরজধ কলেবর অতি॥ 
খরতর করবালে বিক্ষত শরীর । 
কিন্ত মনে কিঞ্চিৎ বিকল নহে বীর || 
তিলেক না ছাড়ে রাজচছত্র শিযোপিয়ে | 

শক্রর্সেনা তার পতি একলক্ষ্য করে| 
সেই দিকে ধেয়ে সবে বর্ধে পৃহারণ। 
পাবটের মেঘমালে তপন যেঈন || 
অতাপে পৃতাপ বার বার তিন বার। 
শক্রসেনা মথি করে আপন উদ্ধার । 
যেন ধোর আখেটে ভীঘণ সিংহবরে 
পাল পাল গৃহপাল থেরি শব্দ করে ॥ 
ব্যহভেদ করি হরি যত যায় দূরে । 
ততই তাহারে বেড়ে আখেটী কুকুরে | 
সেইরূপ অবসন্ কৈল মহোদয় । 
পরিত্রাণপথ আর দৃশ্য নাহি হয়।। 
হেনকালে ঝালবর দেশের ঈশ্র | 
পৃভূর উদ্ধার হেতু হয় অগ্সর || 
ছত্র দণ্ড নিশান অন্যথা তথ। করি । 

ধরাইল হেমচাঙী স্বীয় শিরোপরি | 
মোহিল মোগলসেন! দেখি ছত্র-দণ্ড | 
সেই দিকে পৃহরণ পৃহার়ে পুচও || 
সেই অবকাশে রাণা অনা পথে যায়। 
ধন্য ধন্য বীশবরপতি মহাকায় | 
পৃভৃরে বাঁচায়ে দিয়ে স্বীয়গণ সহ। 
শ্রদলে সর করিল দুব্বিপহ | 
অনন্তর আয়ুধ-আধাতৈ হব । 
পাণ পরিহয়ে ঝালী সহিত স্বদ্ল || 
অনুপম পূর্তৃতজি, দেহ দিল ডালি। 
রাখিল অপূর্ব কীত্তি নিজ ধর্ম পালি।। 
কীত্তিক্ল৷ পুরষ্কার থার্কে মাত্র শেখ। 
করিপা পৃতীপ এই নিয়ম নি্গেশ | 
বংশ জনুকরমে ঝালবরপত্িগণ | 
রজিচছতরে দণ্ড আর নিশান শোতিম | 
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নিত ধামে ধরাইবে ধরাধীশ তায়। 
রাণার দক্ষিণে স্বান পাইবে তথায় || 
অদ্যাপি উদ্ভয়পুরে আছে এই রীতি । 
তক্তির তনয় সহ কহে ধন্মনীতি || 
কিস্ত বল একের বীরত্বে কি উপায়। 
মোগলের সেনা সীমাহীন সিন্ধু-পুঁয় || 
চারিদিকে জ্বলিয়া উঠিলে হতাশন । 
ঘুটপূর্ণ জলে কভু হয় নিবারণ? 
লক্ষ লক্ষ মোগল করিল আক্রমণ । 
অগণিত কামানে অনল-বরিঘণ || 

দলে দলে উটের উপরে বাধা তোপ। 

যেই দিকে বর্ঘে গোলা সেই দিকে লোপ 
কি কহিব হলৃদীঁঘাটে দুঃখের কাহিনী | 
বাইশ হাভার ছিল রাণার বাহিনী || 

থাকিল হাজার অই্ট চরম পহরে। 
বহিল করুধির-নদী কন্দরে কন্দরে || 
পৃভৃভক্ত-পৃসুবণ-জাত তরঙ্গিণী। 
যশোরূপ ভান্ুনদ-রেণু-পৃসবিণী || 

শৌর্য-সুধাময় ফল ফলে যার জলে । 

যে পায় আত্মা সেই ধন্য ধরাতলে || 

পৃদোঘে পুতাপ পুরে কণিলা প্রস্থান । 

নিভয় চাতক-গতি পধনগমান || 

পুরোভাগে পযস্থিনী বহিছে বাঙ্কাবে | 
এক লাফে তুধঙ্গ যাইল তার পারে || 
অশে ছুটে যুগল মোগল তার পাছে। 

থমকিয়া তারা সেই ওটিনীক কাছে || 

পুভূ পায় চাতক আহত অতিশয় | 

নিকট হইল শুক্র জানিল নিশ্চয় || 

খুরের আঘাতে শৈলে উঠিছে অনল । 

জলধরে যেন ক্ষণপূভা ঝন্মল || 

এমন সময়ে রাণা করেন শবণ। 

কহিতেছে স্বদেশ ভাঘায় একজন | 

কহে খন “ওহে নীন ঘোড়ার চালক ।”” 

শুনি সম্বোধন রাণা ফিরান মস্তক || 

দেখিলেন অশারোহী আর কেহ নয়। 

আপন অগজ শক্তিমিংহ মহোদয় || 

পিতা দিল অনুজেরে নিজ রাজ্যভার। * 
ক্ষোভানলে স্বদেশ ত্যছিল গুণাধার || 
ধিক ধিকৃ ধিকৃ রে ধনাশা দুরাশয়। 
্রাতৃপ্ম-অমৃতে গরল উপজয় || 
শাহের 'সেবাষ শক্তি তদবধি রতি। 
স্বদেশের পৃতিকূলে সম্পৃতি আগত || 
মোগলসেনায় থাকি কনে বিলোকন । 
একেশুব পৃতাপ করিছে পলায়ন || 
সেই ক্ষণে দ্বেধানল নিব্বাণ পাইল । 
পুনঃ আসি ভ্রাতৃস্হে হৃদয় ছাইল || 
মনে ভাবে হায় ধিক আমি দূরাচার | 
আমার স্বরূপ কেব1 আছে কলাজার || 

ভ্রাত্তীভেদে বিচেছদে স্বদেশ পরিহার । 
পরবেব পুসাদ-লোভে পুবুত্তি আমার || 
জন্মভূমি আর নিজ ভ্রাভৃ-পৃতিকলে । 

আসিয়াছি মদে মেতে ধর্মনীতি ভূলে ।। 

* রাণা উদয়সিংহের ভোগ্যাভাভ পুজ্রনিকর 
ব্যতীত পঞ্চবিংশতি বিবাহিতাডত পুজ ছিল । 
মিবারদেশে জ্জ্যষ্ঠানুক্রমে সিংহাসন পাপণের 
নিয়ম সন্ড'ও রাণা উদয়সিংছ তাহা ভঙ্গ করিয়া 
স্বীয় সব্বাপেক্ষা পেয়শী-গভজাতি ভগত্মল্পকে গাজা- 
ভার পুদান বানেন। আশৌচকালন মধ্যে জগত্মল্ 
মিংহাসনোপপেশন কনদিলে শোণিতগড়ের অধি- 
পতি আপন ভাগিনেয় পৃতাপমিংহকে রাণাপদস্থ 
করণনানসে চণ্ডারৎ শেশীর পপান ও মিবারের 
রাজমন্ত্রী কৃষ্সিংছের নিকট উপস্থিত হইয়া জগৎ" 
মলের অন্যাষ বাজ্যগৃহণের কথা উল্লেখ করিলেন, 
তাহাতে সচিবনর কহিলেন, মুমুর্ধু ব্যক্তি যদি দুগ্ধ 
পানেচছ। করে, তবে তাহাও পুদান করা উচিত, 
ফলত; আমি পতাপের পক্ষ | এই কথা কথ- 

নানম্তর উভম বাজনা বরাঁজসভান যাইয়া জগৎ- 

মল্লকে সিংহাসন হইতে উগ্াইয়া তনিমুভাগস্থিত 

এক আসনে নসাইয়া কহিলেন, “মহারাজ ! আপন 

নার ভ্রম হইয়াছে, মিংহাসন আপনার ভ্রাতা পৃতাপ- 

সিংহের |” মাতুল এবং মন্ত্রীর পুসাদেই পৃতাপ 
সিংহাসন প্রাগ্ত হন। শক্তি বা শক্তা সিংহ পৃতাপের 
অগুজ বৈমাব্রের ছিলেন। 
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এইরূপ তিতিক্ষায় হয়ে দ্রবমনা | 
সলিমে কহিল, “অবধান জীহাপন। || 
আর কারে কার্য নহে পৃতাপের ধর!। 
জামি যাই তাহারে আনিয়। দিব ত্বরা || 
এইরূপ কৌশল করিয়া বীরবর | 
যুগল যবন সহ ধাইল সত্বর || 

পথে সেই তুরস্ক তুরঙ্গিদ্বয়ে নাশি। 
অনুজ-সমীপে শক্তি উত্তরিল আসি ।। 
দুই ভেয়ে দেখামাত্র কোথা থাকে ছ্েঘ। 
পরস্পর আলিঙ্গন পৃণয়-আবেশ।। 
হায় হায় ভাতৃভাব বুঝে উঠ! ভার। 
কখন কি ভাবে হয় আবির্ভাব তার || 
সন্তাবে শীতল যথা তুঘার তুঘার। 
অভাবেতে যেন কালানল অবতার || 

ধরাসনে চাতক পড়িল সেইখানে । 
একদৃষ্টে নয়ন আরোপি পৃভূপানে || 
শক্তি স্বীয় তুরঙ্গ ওষ্কার নামাধর। 
অনুজেরে অর্পণ করিল বীরবর || 
যেই স্থলে চাতক ছাড়িল নিজ পাণ। 
সেই স্থলে হৈল এক মণ্ডপ নিশ্াণ || 
অদ্যাপিও চাতকের চবুতার] নামে । 
পৃতিষিত আছে সেই হলদীঘাট গ্রামে || 
হাসি ভ্রাত্ পুতি শক্তি কহে, “এ কি রীতি। 
রণভূষি ত্যাগ করা কোন্ ক্ষত্রনীতি | 
হেন কার্ধ্য যেন নাহি কভু আর হয়। 
কুলের অযশ তাহে হইবে নিশ্চয় || 
থা হবার হইয়াছে শুন মহোদয়। 

এখানে বিলম্ব আর সুবিহিত নয় || 

এত ঝলি হত তুরঙ্গীর অশে চড়ি। 
সলিম-সমীপে ফিরে গেল দড়বড়ি || 

কহে' “ভীাহাপনা পথে পৃতাপের করে। 
মরিল সর্দারঘ্বয় তুমুল সমরে | 
মরিল তাহার করে তুরঙ্গ আমার । 
এক। আমি কি করিতে পারি বল তার ||” 

সত্য কথা. কহ দেখি নির্ভয় হাদয়। 
বীর যেই কভু সেই ভীত নাহি হয় ।1% 
শুনি শক্তি কহে যথাযথ ধমাচার। ' 
“নিবেদন করি ওহে স_ট-ক্মার ॥ 
রাজ্যভার-ভারাক্রান্ত অনুজ আমার । 
গুরুনভারে চঞ্চল চরণযুগ তার ॥ 
ভারাক্রান্ত ভাই যদি ভূমিশায়ী হয়। 
কেমনে দেখি আমি কহ মহোদয় || ও 
ভ্রাতৃদুঃখে দূঃখী নহে যেই নরাধম | 
বিফল তাহার দেহ বিফল জনম ||" 
শুনি কথা সলিম কহেন তাঁর পতি। 
“কহ বীর কৃতঘের কি হয়দূগর্তি ॥ 
দেশ ত্যজি, ভ্রাতৃ ত্যজি, ত্যজি আত্মবজন । 
দিল্লীর আসনতলে লইয়া শরণ || 
যে দিল আশ্য়, কর অহিত তাহার। 
কহ রাণাবৎ কোনৃ'ধর্শের বিচার || 

অতএব এসম্বান তোমার যোগ্য নয়। 

পৃস্থান করহ যথা অভিরচি হয়|” 
কথামাত্র শক্তিসিংহ লইয়। বিদাঁয়। 
স্বীয় দলে বলে চলে তোটতে রাণায় | 

উপহাররূপ কিছু দান সমূচিত। 
কি দিব অনুজে এই চিন্তায় চিন্তিত || 
চারিদিকে মোগল যুড়েছে অধিকার । 
মিবারের পৃর্বরূপ নাহিক বিস্তার || 
ভইমোর নাম দেশ করিতে উদ্ধার | 

পড়িল যবন সৈন্যে অনল-আকার || 
দুই দিনে দেশোদ্ধার করি মহামার। 
উদয় উদয়পুরে উদয়কুমার || 
উদার-হৃদয় রাণা পেয়ে পরিতোঘ। 
অগজে সে দেশ দিল পহ রতুকোঘ॥ 
অদ্যাপি শক্তির বংশ বিরাজিত তথ । 
অমৃতের খনি রাজপুতনার কথা | 
“খোরাসানী, মুলতানী, আগল” * আখ্যান । 
কূলকবি করিলেন শক্তিসিংহে দান ॥ 

970৮688648858,8 * এই উপাদানের তাৎপরধ্য এই যে, যে দুই 
রাজপুত ধর্ম নহে অসত্য কথন। তীহারা খোরাসান ও মুলতান দেশের আমীর 

কেন রাণাবৎ হেন কর বিড়ম্বন || ছিলেন। 
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শুনি শাহ দুই ভেয়ে সুখ-সংমিল | 
ক্রোধে জলে যেন যুগাস্তের হুতাশন || 

রাজ্য-অধিকার তত মনে নাহি লাগে। 
শ্যালকের অপমান অন্তরেতে জাগে || 
কবে হবে মিবারের কৃল-গব্বনাশ | 
শিশোদীয় সীমস্তিনী সহিত বিলাস ।। 
কিরূপে হইবে ক্ষত্রকূলের কৃস্তন। 
অনুক্ষণ নানারপ উপায় চিন্তন || 
দৈববশে একদা! শুনিল আকবর । 
ভিকানের রাজন্রাতা পৃর্থী কবিবর | 
শক্তিসিংহ-সূতা সতী বনিতা৷ তাহার । 
নূপে গুণে অনুপমা বমা-অবতার || 
মনে ভাবে পুর্থীসিংহ মম অনুগত। 
দিল্লী-দরবারে কাব্যকলায় নিরত || 
আনিব অন্দরে আমি তার পূমদারে 
দেখিব কেমনে রাণা রাখে এই বারে | 
সতী নাম ধরে সে রমণী রতুকলা। 
পৃতাপের ভ্রাতুস্্রতা পুবলা অবলা || 
পৃবল৷ হউক বালা জাতিতে অবলা । 

কতক্ষণ সহিবেক পুরুষের ছল। || 
ধনের পিপাসা আর পৃভৃত্বের আশা । 
রমণীর ধর্মকর্ম শর্্ মর্ম-নাশা || 
পুলোভের দাসী তারা স্তবের কিন্করী। 
ইথে বশীভূত নহে কে আছে সুন্দরী || 

এত ভাবি ঘড়যন্ত্র ঠাহরে সমাট। 
অন্তঃপুরে বসাইব যুবতীর হাট || 
দিল্লীপুরে আছে যত ধনীর গেহিনী। 
কিব। মহারাজা রাণা মানস-মোহি'নী || 
কিব। ওমরা আমির বণিক কি সৈনিক । 
দরবারে নিয়োজিত যাহারা দৈনিক ॥| 
সকলে পাঠাবে দারা বেগম-মহলে। 
নানারপ বাণিজ্য বসিবে সেই স্থলে ॥। 
গোপনে ভ্রমিব তথা ছদ্যবেশ ধরি। 

নিরখিব নানা নারীনিধি নেত্র ভরি | 
অবশ্য আসিবে তথা শক্তির নন্দিনী । 
লীলা-কলপলতামুলে রস নিস্যন্দিনী ॥ 
ভাজিবে রসের হাট রজনী সময়ে। 
যখন যাইবে সবে আপন আলয়ে || 

৫১ 

কোশলে করিব তারে নিজ করগত। 
সাধিব সকল সাধ অভিমত যত ॥। 
ইহ] ভিনু কেমনে হইব চক্রেশৃর | 
এখনো ভারতে আছে এক নরবর | 

পভাতের তারা পায় এখনো এ দেশে । - 

আছে রাণ। হিন্দপতি জয়-অবশেষে || 
বার বার ক্টম্িতা-করণ-কারণ। 
তাহার নিকটে কত দূতের পেরণ ॥। 
করিলাম কতবার তন্ত্রমন্ত্র নানা | 

কোনরূপে বশীভূত না হইল রাণা || 

এবার কি হবে গতি শুনিবে যখন । 
বিক্রীত নৌরোজা-হাঁটে তনুজারতন ॥| 
মানের থাকিবে মান নিক্ষ“টক পথ। 

এক কার্ষে সিদ্ধ হবে সব মনোরথ || 

পরদিন দিল্লীপুরে ঘোষণা প্রকাশ । 
হইবে “নৌরোজ।” পর্ব পুতি মাস মাস || 

ভাগ্যধর-ভামিনীর বসিবেক হাট । 
মহলে মহলে হবে নানারপ নাট || 

বিবিধ বিদেশী নারী বাক্য আলাপন । 

তাহে হবে নবদপ ভাঘার শ্যজন || 

পকল জাতির মধ্যে না থাকিবে ছ্বেঘ । 

জানা যাবে রাজ্যের সংবাদ সবিশেষ || 

নারীমুখে কোন কখা গুপ্ত নাহি রঝে। 
সব কথ বাদৃশার সুগোচর হবে ।। 

শুনি দিল্লীপুরে বৃদ্ধি আনন্দ-উৎসাহ | 
ন-ভূত ন-ভাবী কীন্তি করিলেন শাহ || 
কিছুমাত্র অবিশ্বাস নাহি কোনক্রমে । 
স্বচছন্দে সকলে যায় পৃথমে পৃথমে || 
নৌরোজা আমোদমদে মত্ত অবিরত । 
এইনধূপে কতকাল হইলে বিগত || 
একা দিল্লীশ এই চিন্তা করে মনে। 
হইয়াছে সুসময় সভী-আকর্ধণে | 

সতীর ভাসুর জায়া ভিকানের রাণী । 
অগ্গে তারে কোনরূপে করতলে আনি || 
পগলুভা পৃমদ1! সেই পৌঢ়া পৌটমতি। 
অনায়াসে ভিকানেরী ভিক্ষা দিবে রতি ॥ 
পরে কণীয়সী সেই বূপশী সতীরে। 

সুযোগে আনিয়ে দিবে বিলাস-মন্দির়ে || 



২ 

যথা গৃহপালিত মাতঙ্গ বিচক্ষণ । 
পুলোভে ভূলায়ে আনে বনের বারণ || 

যা ভাবিল ত৷ ঘটিল বায়মল্ল * রাণী । 
আকৃবরে দেহ দিল মনে ধন) মানি || 
নাবীধর্ম এমূলা রতন বিনিময়ে | 
লভিল অশেঘ খনিজাত মণিচয়ে || 
একদিন সতীরে পলোভ দেয় ছলে । 

কহে, ''সই এমন দেখিনি ধলাভলে 

অপরূপ হাট বসে না যায় বশশ। 

দেখি শোভা যদি পাই সহসলোচন || 

কত রূপ-রঙ্গ, কত ভাঘার কথায় | 
নাহি মাত্র পুরুঘেব সম্পর্ক তখাধ || 
অতি প্রিয়বাদিনী মহিষধী যোধাবাই | 1 

ভুবনে এমন বৃবাি চারুশীলা নাই || 
দিলীশুর দা গম যাহার নিকটে । 

পদানত হয় যান €পেশোরাজভাটে || 

হেন বামা গুণবামা নাহি 'অহঙ্কাল | 

সরলতা শীলতার যেমন ভাঙার | 

চল চল চল সই তথা লয়ে যাই । 

চক্ষ কর্ণ বিবাদ মিটিবে তথা ভাই ||" 
জায়ের কখায় সতী পাইল বিশাণ। 
রজনীতে বিবনএ কহে পতিপাশ || 
সাধূশীল পূর্থীরায দিল অনুমতি । 
গুণবন্তী ভার্ধাভক্ত নহে কোন পতি।। 

সতীর সতীত্ব পরীক্ষিত বাবে বাবে। 

কার সাধ্য গতীরে অসতী করিবারে || 

অতেদ্য অচেছদ্য সে সতীত্ব-কবচ। 

পাপ-অস্ত্র সাধ্য নাই স্পর্শে তার ত্বচ | 
হাসি হাসি কহে পূর্ধী, “শুন পরিয়ে সতি। 
নৌরোজার হাটে যেতে হইয়াছে মতি || 
তোমার পসর1 ভারী থেকো সাবপানে। 

লঠেরায় লূুঠে পাছে তাই ভয় প্রাণে ।। 
জানি তব পসর] অমূল্য এ সংসারে । 
কেবা পারে মূল্য দানে ক্রয় করিবারে |! 

* ভিকানের দেশাধিপতির নাম । 
1 মানসিংহের ভগিনী, আকৃবরের পৃধানা 

মহিষী। 

রঈলাল-্গরস্থীবলী 

কিন্ত লুঠেরার ভয়ে ভীত মহাডান । 
নির্ধাত বজের প্রায় তার আক্রমণ ||: 

শুনি স্মিতমুখী সতী নতমুখে কয়। 
“হাটে বাটে দ্রবোর মূল্য নাহি হয় || 
হেন দ্রবা পৃঘে কেন রাখা চিরকাল । 
লুঠেরায় লঠে লয় সে বরং ভাল।। 
কথা শুনি কবি ফুল মানস-সরোভো । 
ভায়ারে বিদায় দেন যাইতে নৌরোজে | 

তৃতীয় স্গ 
কিব। অপন্ধূপ শোভা নাগরীর হাট । 

ন-ভূত শ-ভাবী কীন্ভি করিল সয়াট | 
বিবিধ কল্তুম যেন কৃমুম-কাননে | 

কন্গুম-শমযে হাসে পৃফল আননে | 

কোন পৃষ্প পৃভাঁয় পৃকাশে পরিপাগি | 
শন্য থেকে তারা কি আইল পৃষ্পবাঁি || 
কোন পুষ্প লানিত্য রসের চারুধাম। 
ভানুকরে ন্বানমুখ হয় অবিশ্যাম || 
কোন পৃষ্প কঘিত-কাঞ্চন-কান্তিধর | 
কারু বর্ণ যেন সুশীতল বৈশানর || 
কেহ শোভে নবীন নীরদরেখা-পায়। 

কেহ বা তুঘার ছবি অমলিন-কায় | 
নহে স্থির ছোট বড় রূপের বিচারে । 
এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমারে |] 

যার দিকে পড়ে দৃষ্টি, তারি দিকে রয়। 
পালটিতে পলকের প্রমাদ নিশ্চয় || 

কাহার পৌরভে মন পণ করে চুরি। 
নয়নের দাস করে কাহার মাধুরী || 
এইরূপ নানার্দেশজাত নান। নারী । 

বসাইল মণিহারী মুনিমনোহারী || 
কোন নারী গারজিয়া * নাম দেশে জাতা । 
জনমিয়া জানে নাই কেবা পিতা মাতা || 
কমার কৃমারকালে পরকরগত। 
বিক্রীত শরীর পণ্য পুতুলের মৃত | 

% হাতিয়া দেশের পারস্য নাম । 



শুর-জচ্দরী 
ইস্তাস্থুলে ক্রয় করে যত বিলজ্জিত। 
অনঙ্গ-যজ্ঞের বলিম্বরূপ সজ্জিত || 
বড় রূপে বড় ল্য হয় ডাকাডাকি । 

দক্ষিণা দীনার দানে নাহি' রাখে বাকী || 

ধিক ধিক্ দ্রবিণাশ! দূরিত এমনি । 
অপত্যর .সেহ ছাড়ে জনক জননী | 
ধিক পম্পশরাহত পামরনিকরে | 
যুবতী জাতিরে যারা পশু-্ঞান করে || 
বসিয়াছে বিজাতীয় বরাঙ্গনাগণ । 

শিশির-সময়ে যথা! সরোজকানন || 
রূপ বড় বটে কিন্তু লাবণ্যবিহীন। 

পিঞ্ুরে কোথায় সুখী বনের হরিণ || 

নানা ভোগ-রাগ বটে দিল্লী-অস্তঃপুরে | 
কিন্তু তাহে মনের মানস নাহি পৃরে || 
হীরক শৃুউখল পদে হেমদণ্ডে বাস। 
সারিকা তাহাতে হরে লভে কি উল্লাস || 

নাবসিলে নয় তাই বসিয়াছে হাটে। 
মনোদুঃখ আবরিয়। কাপট্য কপাটে || 
বসিয়াছে আয়াগণ পরেশের নারী । 

অপাজের পরে পঞ্চশর মানে হরি | 
স্বর্ণ-বর্ণ চিকণ চিকর কমনীয়] | 
বগিয়াছে রোমক রমণী রমণীয়া || 
আরক্ত কপোল কিবা প্রকাশে পূভায়। 

গোলাপ তাজিয়ে অলি তার দিকে ধায়। 

বিস্ফুরিত বিপিল বিনোদ কলেবর। 
যুগল মরালবর চারু পয়োধর || 
হৃদয় স্ুরস সরোবরে মোদমান । 

লোহিত চুচুকপুট চঞ্চর সমান || 
বসিয়াছে আরমানী গত আরমান্ | 

মোগল-মন্দিরে কোথা থাকে আর মান || 

মন্তকে মুকুট ধরা অমর্রী-আকার | 
অঙ্গের আভায় হারে রতৃ-অলক্কার || 

বসিয়াছে গনিছদী অবলা সুপৃবলা | 
রসিকা রসনা ছল কলায় চঞ্চলা || 
অলকে ঝলকে হেমমুদ্রা থরে থরে । 
বিজড়িত মুক্তামালা স্তনপরিসরে ॥ 
বসিয়াছে ঈরাণী তৃরার্ণী কত আর । 
কি বণিব বিশেষ বর্ণন কর! ভার ॥ 

৫৩ 

সহ'স্ সহসু নারী অপ্সরী-আকার ৷ 

দেশে দেশে বাছিয়। এনেছে সার সার || 

যথা নানা! দেশীয় কৃস্তম বিমোহান । 
শোভা করে পাতিশার প্রমোর্দ-কানন ॥ 

কিন্ত কহ কেব! নাতি জানে এই কথা। 

বিদেশীয় পৃষ্প নহে হাসামান তথা || 
কঙ্কম কিঞজলক কভু মালবে শাহর । 
কাশ্রীরেতে দেব-পৃষ্প কভু জাতি নয় || 
স্থানত্রষ্ট হ'লে আর শোভা শাধি রয় । 

বিদেশেতে বাধু তার আয়ু করে ক্ষয়।। 

তএব নিসগে র বিপরীত এই। 
যে করে এমন কাজ দূরাচারী সেই | 
বসিয়াছে তার কাছে মোগলবাহিনী | 

কামের কামিনী কিবা চাঁদের রোহিপী || 
পূ্ল্ল দাড়িমী সম লোহিত অধর । 
মাকে ঘৃণিত-প্রায় আখি ইন্দীবর || 

সুবর্ণ ঘউঘূর পদে বাজে পদে পদে । 
বিশদ মেহেদী বাগ করকোবানাদে || 

ঝলমল পেশোয়াজ টলমল কায়। 

আতরেতে তর করে যেখানেতে যায় || 

আরীতে জড়িত বেণী বিনোদ-বন্ধন | 

মেঘে যেন সৌদামিনী দেয় দরশন || 

মানমদে মাতোয়ালা গুমান গবধবে। 

হীন হেন বোধ করে অন্য নারী সবে || 
রাজ-রাজেশুর পতি পৃথিবী-পুধান | 
মোগলের পদানত সব হিন্দুস্বান || 

যতেক আমীর-পতী অহঙ্কারে ভোর | 
অন্যরেশী অবলারা যেন সবে চোর || 
বিনোদ আরাম সেই শোভার ভাণ্ডার । 

স্থানে স্থানে পড়িয়াছে বস্ত্রের কাণ্ডার || 

রেশমী পশমী থোপ মুক্তার ঝারা | 

চন্দ্রাতাপ শোভে কত সুবণের তার! || 

মাধবীমণ্পমাঝে কোন মনোরমা | 

বসিয়াছে সাজায়ে পসরা অনুপমা || 

কনকরগ্রিত পত্রে লিপি মনোহর । 

প্মময় কবিতা গীতিকা তর তর ॥। 

নাস্তাপিক পুভৃতি হরফ হরবীজে । 

বেড়া তায় হীরক পলবসরসিজে | 



৫৪ 

কোথা রতু-শিলীময় বহিছে ফৃহার। | 
উগরিছে গোলাব-বাসিত বারিখার] || 

তার তলে মণিময় কমলের দলে । 

নানা রঙ্গে খেলে নানারঙ্গী মীনদলে ॥| 

সফর হইতে জানা স্ুবণ-সফর । 

তার সহ খেলে মীন নীলনভোধর || 

যেন ক্ষদ্র মেধমাল৷ গগনে বিস্তার । 
অস্তগত ভানুকরে শোভা চমঞ্কার || 

উঠিয়াছে সব তরু নির্বরের কাছে। 

এতার তরে কোন বাম পসর। দিয়েছে ।। 

বিহঙ্গ পসর। তার পিঞ্জরে পিঞ্জরে | 

পড়িতেছে কাকাতুয়া স্থগভীর স্বরে ।। 
বয়ে, বলিছে তোতা বিনাইয়া কত' 

শুনিতেছে হীবামন শির করি নত ॥। 
ওমর শুনিছে যেন মৌলকীর বাণী । 

বিবি সাজে লোরী আসগি করে কানাকানি || 

জল দে জল দে বলি ডাকি কপিঞ্জল। 
হোসেন মরিল যেন করি জল জল | 

লবুল হাজারা হাজার ছাড়ে তান। 

একেবাবে কেড়ে লয় মন আর প্াঁণ। 

পুমোদে পাপিয়া পাখী পিউ পিউ রটে। 
বিয়োগা বিয়োগব্যখ। -বৃদ্ধি তাহে বটে | 
কৃছ কৃহ মুহর্মহঃ ডাকে পিকবর। 
ললিত পঞ্চম স্বরে সরে পঞ্চশর || 
বলিছে বিবিধ বুলি মদন সারিকা । 

ঘটকের মুখ যেন মিশের কারিক। || 

পুঘিয়াছে পারাবত নানারাপ সাজ । 
সেরাজ লোটন লক্কা মূখ্খী গিরবাজ ॥ 
প্রণয়ের দৃত-কার্ষ্য পটু বিলক্ষণ্। 
চঞ্চ পুটে লিপি লয়ে করয়ে বহন ।। 
আর সেই বিহঙ্ষ চতুর-চুড়ামণি | 
ইকিতে হরিয়ে আনে নায়িকার মণি || 
নিকটে দীড়ায়ে মেঘপ্িয় মেঘনাদ | 
পুচেছ যার শোভিত হাজার স্বণচাদ || 
আর এক নারী বসে বকুলের মুলে । 
সাজাইয়া আপন আপন নানা ফুলে || 
ফুলের স্তবক-গুচছ তোড়া ভাতি ভাতি । 
মল্লিকা মালতী বর্থী নাগেশুর জাতি | 

রঙ্গলাল-প্রস্থাবলী 

কামের করাত তীক্ষ কৃজ্ুম-কেতকী । 
কূরুবক ভূচম্পক পুনুাগ ধাতকী || 
কমুদ-কহ্র আর কেশর কম্তর! | 
কামিনী স্বরূপ সেই কামিনী ভক্গর। || 
বসরার গব্ব-খব্ব গোলাব সুন্দর | 

পু্পরাজ কেবা৷ আছে তাহার সোসর 11 
মালিনীর পায় ধনী পুষ্পবিভূঘণ। | 
দোনায় দোণায় ভাগ দেয় সুবদন। ॥| 

গাখিয়াছে ফুলময় হার শতেশুরী। 
ফুলচন্দ্রহার গার ফুল সাতনরী || 
ফুলময় বলয় বিজটা কর্ণফুল। 
ফুলময় ভুজবন্ধ ফুলময় দল || 
ফুলময়ী ব্যজনী ফুলের দণ্ড তার। 
ফুলময় ঝালর শোভিত চারি ধার ।। 
ফুলময় আাসন বসন বিভৃঘণ। 
রহিয়াছে ফলময় কাচলী কঘণ।। 

কিকল করিল ফুলে কমার সুন্দর । 
এ মালিনী পারে তারে শিখাতে সুন্দর || 

কাজ কি ফুলেতে লেখা কাব্য রসময়। 

পুতি পুষ্পে মনোভাব দেয় পরিচয় || 
জলিতেছি বছ দিন পূৃণয়-অনলে। 
রঙ্গণ সে ভাব ব্যক্ত করে বন-স্থলে || 
অধীরা অবলা আমি চাহি হে আশুয়। 
চুতে আলিঞগ্গন দিয়ে মাধবিকা কয় || 
অন্তর আসর মুখে কথার করাত । 
কৃূলটা কেতকী করে পৃম্পবন মাত॥৷ 
অশোক অশোক ভাব পকাশিছে কিবা । 
মধুর মধুর মাসে হাসে নিশা দিব। || 
পৃখর প্রভাব নাহি' সহে কলেবরে। 
কৃমুদিনী আমোদিনী হিমকর করে ॥ 
পর পরশনে মান সলভ্জশলতা | 
আ মরি কি ভাব ব্যক্ত করে লভ্জলতা ॥ 

এইরূপ পুতি পৃশ্পে পূৃকৃতির লীল। ॥ 
মানুঘের মনোভাব স্বভাব লিখিল। ॥| 

দম্পর্তীর প্মোলাপ সাধন: কারণ। 
কত রূপ হার ধনী গাথিছে শোভন 11 
কেলিশৈলে সুরাগুহে অপর তন্পী। 
পসর৷ সাজায়ে বেচে বিবিধ, বাকুণী || 



শুরণ্নুষ্দরী 

সুবর্ণ সুবর্ণ ধরা সিরাজী মিরা | 

পানমাত্র দোলে গাত্র সুধীরা অধীরা | 
গোস্তনীর গর্তজাতা লোহিত বরণী। 
রপাইল রসদানে নিখিল ধরণী || 
চঘকে চঘকে চারু শোভা চমৎকার । 

মোহিনীর পন: কি হইল অবতার ॥। 
অসুরের ক্ষোভ শাস্তি করিবার তরে । 

সুধা বুঝি জনমিল দ্রাক্ষার উদরে || 
হেন অপরূপ শক্তি কে রাখে সংসাবে। 
দূর করে সকল সম্ভাপ একেবারে || 

দুঃখভর ধর দূঃখ বিপলে বিলয়। 
নন্দন ক।নন আখ অনুভূত হয় || 

বপিয়াছে তার কাছে আর এক নারী । 

নানামত স্থম,র ফলের পসারী ।। 
অসুর নারঙ্গ করে সৌরভে আকুল । 
জামীর সভায় যায় নবরঙ্গ কল ।! 
আর সেই চার ফল বীজপূর নাম। 
ফুলপয়োধর তুল্য শোভা অভিরাম || 
এমনি পৃচুর রস ধরে কলেবরে। 
সময় হইলে পর আপনি বিদরে || 
রাখিয়াছে আর কত মত ফল-মূল । 
তুলে তুলে বিনিময় লয়ে ঝছ মূল॥ 
'আর এক নারী বেচে গন্ধ য়নোহর | 
অগুরু চন্দন চুয়া কন্দুর কেশর || 
কালীয়ক কৃষ্কৃুম কপূর কস্তুরিক। | 
মধ্যষ্টি চন্দরুধ আর মধুরিকা। || 
তর তর আতর অসীম শক্তি তার । 
রতি-তরঙ্গিণী তরণের সে আতার || 
পাঁদরী সন্দলী যূহী গোলাবী চামেলী । 
মোতিয়ার আমোদে মদন করে কেলি ।। 
মজাভর। মজমুয়৷ মধুর রচনা । 
তিলে তিলে যেন তিলোত্তমার সূচন! || 
কিছুই আপন নহে পরধনে ধনী । 
অথচ সৌরভ আর গোরবের খনি ॥। 
বসিয়াছে বণিক্্-বনিতা। বরাননী । 
সাজাইয়া৷ বিধিমত নিধির 1বপণি || 
সূর্যযকান্ত, পুভাকর-পৃভা-পৃতিযোগী । 
চন্দ্রকান্ত, যারে ছুলে শীতল বিয়োগী | 
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পদ্[রাঁজ, পৃষ্পরাগ, ইন্দ্রনীলোতৎপল। 
মরকত, গোমেদক, হীরক উজ্জল ॥ 

বৈদ্যর্যয বিখ্যাত মণি বিদর্ভে বিজাত। 
পাকা বদরীর মত মুক্তা বিভাত || 
সব্ব-রতু গর্ব-খব্ব বেণেনীর কাছে। 
তার রূপ পতিভায় হাবি মানিয়াছে ॥ 
পদ্রাগ হতরাগ অধর নিকটে । 

গণ্ডে হেরি পৃবালের পৃভ। কি পৃকটে ॥ 
নয়নের নীলিমায় হারে ইন্দ্রনীল । 
দস্তদ্যতি দেখি মুক্তা পরাস্ত মানিল || 
আর ধারে এক রাম। নিবাস বসরা | 
কৌঘেয় রাস্কব বস্ত্রে দিয়াছে পসরা ॥। 

মুক্তা জড়িত চোলী কাচলী কাফতান । 
ঝকৃমফু তারকস্ অতি দীপ্তিমান্ || 
রবি-শশি-ছবি আলোহিত মখমল | 
চীনভাত স্রচীন শাটিন নিরমল || 

বিশালা দোশালা জববা জেগ। জাষেয়ার | 
গলবন্ধ কটিবন্ধ পুকার পুকার || 
চিকণের চিকণিয়া চারু চক্দ্রিকায়.। 
নয়ন নিম্পন্দ অন্য দিকে নাহি চাঁয় || 
মথন মথন করে পূৃকতির জারি || 

ধন্য ধন্য সুচিকার যাই বলিহারি || 
ধন্য কাশুশিরের তাঁত তোমার গৌরব। 
অদ্যাবধি শেতশিল্পী মানে পরাভৰ || 
“আর এক নারী বেচে কার্পাসের বাস। 

বেশে দেয় পরিচয় ঢাকায় নিবাস | 
বিমল বারির সোত নাম আবরৌয়। || 
পৃরাথান বংশবিলে স্থুখে যায় থোয়। | 
অনুপম শবনম সূক্ষ্ম অতিশয়। 
নিশির শিশির যাহা দৃশ্য নাহি হয় || 

বিবিধ বিচিত্র পৃষ্পদাম বিরচিত । 

জায্দান কায্দান রমণী-রচিত || 
মজায় বিলীন সেই বুক মজলিন। 
সম্তানক-কস্তন স্বরূপ অমলিন ॥| 

সাবাস্ সাবাস তোরে ঢাক। জনপদ । 
শিল্পচাতুরীতে তোর অতুল সম্পদ || 
পরাভূত সবে বটে কৈল বাম্পকল। 

কিন্ত জয়ী তব শিল্প-চার্ততয-কৌশল ॥ 
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এইরূপ নানারূপ লইয়ে পসরা । 
বসিয়াছে পৃ্পবনে যত মনোহর! || 
একধাবে যত সব রাজপৃতদার | 

অমরী কিনুবী পরী অপ্সরী-আকার। || 
ইন্দু ভানু কৃশাণু কলেতে অবতার । 
রূপের ছটায় সত্য সাক্ষা দেয় তার || 

মোগলেখ মন্ত্রে মজি হেট চন্দ্রানন | 

ভাতিহীন ভে যখা দৃশা হুতাশন || 

অখবা শ্যেনের করে কপোতিকাপায় | 
সশঙ্কিত ভীতিচিত শিহরিত কায় || 

কার ভাগে কোর্ দিন কি হয় ঘটনা । 

অবিরত অন্তরেতে ইহাই রটনা || 

ভিকানেৰ ভামিনীর সতীত্ব-ভগ্জন। 

চৌহান কলেতে কীলী গঞ্জন অঞ্জন || 
অনেকেতে জানিয়াছে সেই সমাচার | 

তয়ক্রমে আলাপন নাহি করে তার |। 

নিদাঘ-দীরদ মত নাহি বরিঘণ । 
মৃদ রব কভু শত নহে গরজন || 

হেন কালে ভিকানেব ভাবিনী-যুগল । 
উদয় হইল মেন জ্যোতির মণগ্ডল|। 
পুগন্থভ। পুখম! যেন পুফুল্ল কমল । 

পৃকাশিত বিস্তারিত পল্লব সকল || 
বিতরিত মকরন্দ কৃপণতাহীন। 
দানে দানে ভাগার হয়েছে কিছু ক্ষীণ || 

কিন্কু যাহ] আছে শেঘ তার লালপায়। 

কলি ত্যি অলিকুল সেই দিকে ধায় | 
দ্বিতীয়ার রূপ সহ কি দিব তুলন। | 
যৌবনের উপক্রম ললিত ললনা || 

হাটেতে বিয়ে ছিল হাজানে হাজার । 

সাজাইয়ে নিজ নিজ বূপের ভাণ্ডার || 

সতীর উদয়ে সবে হইল মলিনী। 
ছবিজেশ-দরশে যথা পদোঘে নলিবী | 
বিচিত্র ভাবিল রূপ করি দরশন | 
নিজ নি রূপে ধিক দানে নারীগণ্ণ। 
নানাদেশী রমণীর গন্দ ছিল ভাবী । 

পূর্ব চেয়ে পশ্চিমের রূপবতী নারী || 
সে গব্ব হইল খব্ব সতীরে নিরখি। 
কহে কোন বরাননা সম্বোধিয়। সখা || 

রঙ্গলাল-গ্রস্থাবলী 

আহ মরি এ কি হেরি রূপের মহিষ । 
কিদিয়ে গড়িল বিধি এ চারু পৃতিম। | 

লাবণ্য বরধি যেন যাইছে রূপসী | 

যত বূপ-গহ্বিতার মুখে দিয়ে মসী।। 
হায় এরে হেরে শাহ হইবে পাগল । 

হের দেখ মাপমুখা মহিধীমণ্ডল | 
যখন দেখিবে যোধ। এই যুবতীরে। 
তখনি তাহার বক্ষ ফাটিবে অচিরে || 

যেজানে সন্ধান সেই করে কানাকানি। 
বলে কি রাক্ষপী এই ভিকানের বাণী || 
অবলা অখলা এই সরল। বরূপসী। 

শিশোদীয়৷ সিন্ধুজাত অকলম্ক শশী। 
ইহারে এনেছে ছলে নৌরোজার হাটে । 

পরশিরে বাজ মারি তুঘিবে সমাটে || 
ডষ্ষিণী রঙ্ষিণী এই শডিখনী পামরী | 
ধিক্ ধিক ধিকৃ মায়াবিনী নিশাচরী ॥ 
এইরূপ কানাকানি হয় নারীদলে। 
হেন কালে তপন চলিল অস্তাচলে || 

চতুর্থ ন্গ 
কিবা শোভা অপরূপ হেরি দিল্লীপুরে 
নিরখি নয়ন-যুগ তশঃ যায় দূরে ।। 
ইন্দ্রের অমরাবতী বিরাজে গগনে । 
নরের অসাধ্য তাহ নিরখে নয়নে || 
বুঝি বিধি সেই ক্ষোভ হরণ কারণে । 
ইন্দ্রপভা-পৃতিকৃতি আনিল ভুবনে || 
এই হেতু পূর্বে ছিল ইন্দ্রপুস্ব নাম। 
জগতে বিজয়ী পঞ্চ পাগডবের ধাম || 
জগতের যত কীন্তি সকলি ভঙ্গরা। 
তথাপি অদ্যাপি দৃশ্য দিলীর করা | 
হিন্দ আর সারসেনী কীত্তির পৃকাশ। 
ভয়াল বিদ্রোহ কালে না পাইল নাশ || 

গগনপরশী স্তম্ত পাঘাণে রচিত। 
দেহে তার রতুময় চিত্র বিখচিত | 
কোথ। সেকেন্দর সাহ দারার সমর । 

বিলেখিত ইঞ্টকায় বিচিত্র নগর || 
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কোথায় রুস্তম বীর পৃকাশে বিক্রম । 
পুত্র সাহরাব সহ বিগুহ বিঘম || 
কোথায় তৈমুরলঙ্গ চতুরঙ্গ-দলে । 
অগণিত অরি দেহোপরি দলে বলে ।। 
কোথায় লিখিত রৌশনক গুণধামু! | 
হেন চিত্রভঙ্গী যেন কথ। কহে রামা || 
কোথায় জেলেখা যুপফের পে মলেখ। | 

কিক্ষণে মিসরপূরে হয়েছিল দেখ! || 
কোথায় লয়লার পেমে মজনুম্গণ | 
কি লগন আ৷ মরি একি মনের লগন || 

আদিরস বীররপ পৌরুধ-প.ধান | 
এ জগতে এই দই সুখের আধান || 
পরম ছাড়! বীর কোখা, বীর্য ছাড়া পরমী। 

ধরা ছাঁড়া কভু স্থির নহে চক্রনেমি || 

পুবেশে নিগম-পথে * দৃশ্য মনোহর | 
পুকাণ্ড পাঘাণময় যুগ বীরবর || 
যুগল তুরঙ্ষোপরে সমর-ভঙ্গিম | 
পুফৃল্ল নয়ন-পদ্যণ ঈঘও রক্তিম || 
বিনিয়ে পথিক জিজ্ঞাসেন সমাচার । 
“কহ দ্বিজ সেই দৃই পৃতিম। কাহার ||” 
শুনি বাণী কথকের লোমাঞ্চ শরীর । 
কহিতে দে কথা নয়নেতে বহে নীর || 
কহে “ছে পথিক দেখ নাই কি এ দেশে। 

ঘরে ঘরে লেখ! সেই দূই বীর বেশে ।। 

জয়মল্ল নামধর তার এক বীর। 
উজ্জল করিল সেই জননীর ক্ষীর || 
রাঠোর বংশীয় বীর ব্দেনোর-পতি | 
কুলকবলয়ে জুধাকর মহামতি || 

চিতোরের তিজোশকো রঃ বীরত্ব তাহার । 

স্বকরে ছেদিল শক্র হাজারে হাজার ।। 

ঙ নি ছিতি অপহন। টি 
1 চিতোর-দূর্গ বারত্রয় মুসলমানদিগের দ্বার। 

আক্রান্ত হয়। পৃথমত: আলাউদ্দীন পাঠান ভীম- 
সিংহের সহিত যৃদ্ধোপস্থিত করে, তাহা মদ্বিরচিত 
পদ্টিনী উপাখ্যানে বিন্যস্ত আছে, দ্বিতীয়ত: বেয়।- 
জীদ নামক ঘোরতর পরাক্রান্ত ব।র কর্তৃক তাহ! 
আক্রান্ত হয়, এই বেয়াজীদকে ইউরোপীয়ের। 
বাজাজেট কহেন। তৃতীয়ত; আকৃবর কর্তবক 

৮ 

পপ 

অন্যায় পমরে তারে মারে আকৃবর | 

'আগঘ্ধক গোলাধাতে হত কীরবর ॥ 
যে বন্দুকে মরিল সুরেজ গুণধাম। 
“সংগ্রাম” বলিয়ে শাহ রাখে তার নাম || 
নিজ গন্থে গুণ তার গায় বারে বারে । 
পৃতিমূত্তি আরোপিল দিলী পুরদ্বারে ॥ 
দ্বিতীয় পুতাপ নামা চণ্ডবংশজাত। 
জগবও শেণীর ঠাকুর সুবিখ্যাত॥। 
ঘোড়শবর্ধীয় শিশু সিংহের খোসর | 
চিতোর-দগের দ্বারে ত্যনে কলেধর || 
কতিপয় দিন পুর্বে জনক তাহার । 
রণক্ষেত্রে ঘোর যুদ্ধে পাইল মংহাব | 
জননী কমার পতি করিল আদেশ । 
পিতৃনৈর- শোধে ধর অকুণিত * বেশ || 

পূজ্রে পাঠাইয়ে সেই বীব-পৃপবিনী | 
কৃষ্কম-রঞ্জিত বর্ম পরিল ভাবিনী || 
সাজাইল বরে বিবিব পুহরণে। 
সহচরী দলে বলে পুবেশিল বণে || 

পাণ প্রিয়তমা আঁর আপন জননী। 
সমর-তরঙ্গে দেহ ঢালিল যখনি || 
জীবনের আশা ছাড়ি পতাপ তখন । 

মোগন সহিভ আরন্তিল ঘোর রণ || 
মন মাতঙ্গিনার সমান । 

চালাইল শিশ বীর বীমান্ শীমান্ ॥ 
স্বপুরে হইল হত রাণার কলাণে । 

অদ্যাপি তাছার গুণ-গাত শান! গানে || 

সেই দৃই বালেন্দ্রের পুতিমা ভীঘণ। 
অদ্যাপি দিলীর দ্বধাবে আছে সুশোভন।। 

বারের সন্মান জানে বীর যেই জন । 
আকৃবরে চিল এই উদার লক্ষণ | 
রবি শশী উপহাসে সিংহদ্বারচড়া | 

অদ্যাপি নচিল কাল-দশনেতে গুড়া ।। 

খেই সেন! 

কপ সসপাপপসস্পাশপ 

ই'য়। সর্বস্বান্ত হয়, এ তৃতীয় 

“চিতোন থা তিজোশকে।” 

চতোর আর রি 

আক্রমণকে বাঁ 

কহেন । 

* রাজপৃতদিগেব যুদ্ধবাপ লোহিত-্রঙগে 

রঞ্চিত। 
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কি ছার রাঝণপুরী দিললী-তুলনায়। 
পৃবেশিতে কেঁপে যায় কৃতান্তের কায়॥ 
কত কাণ্ড কি বণিব বার্থ আকিঞ্চন। 
কত দেশে কত কবি করিল বর্ণ ন || 
তিন বারে সুগভীর পরিখানিচয | 

কলিন্দ-নন্দিনী রঙ্গে এক ধারে বয়।। 
লোহিত উপলে ব্পূব্যহ বিরচিত | 
স্থানে স্থানে পূঞ্জ পু্জ কৃঞ্জ স্রশোভিত || 
নৌরোজার দিনে ঘোর ঘটা আড়ম্বর। 
দেবানী আমেতে * বার দিলা আকৃবর || 
কিব। সেই সিংহাসন মণি-বিরচন | 
অলক্ষিত বাসব বিরিঞি বিরোচন ॥| 
কবেরের ধনে তার মূল্য নাঁভি' হয়। 
মহেন্দ্রস্বদপ শাহ তাহাতে উদয় | 
পসন্ পুসরতর উনুত ললাট । 
যেন তাহে লেখ। পাঠ ধরারাজ্যপাট || 

হোমাপূচছ গুচছ গুচছ কিরীটে কলিত। 
মূখে তার বিন্দু বিন্দু হীরক-ফলিত || 
ললিত লূলিত লোল পবন-হিল্লোলে । 
বারি-বিন্দু দোলে যেন তৃঘারের কোলে || 
বসিয়াছে 'ওমবা আমীর মীরগণ | 

রাভা মহারাভ] বড় বড় মহাজন || 
স্রকবি সুধীর বক্তা পণ্ডিত গাযক | 

মিয়। তানসেন আদি বিবিধ নাষক || 

কোখায় সঙ্গীত-খাদ সুরস-্লহরী | 

জনগণ মন-পুাণ-ভ্ঞাঁন লয় হারি || 
কোথায় তর্কের সিগ্কু তরঙ্গিত হয়। 
ন্যায়েতে অন্যায় বটে বিতণ্ডার ছয় | 
খষ্টিয়ানী হিন্দুয়ানী মুসলমানী লয়ে । 
মিছে বাদ বিবাদ সময় মাম বয়ে || 

বালকের ছন্দ মত নাহি জাগ। গোড়।। 
জ্ঞানী হাসে বলে ধর্ম নাশে যত গোড়া | 
এক দিকে মল্লযুদ্ধ মহ] মালসাট। 
আর দিকে হইতেছে ভেড়য়ার নাট | 

আর দিকে মাতঙ্গে মাতঙ্গে ঠেলাঠেলি। 
আর দিকে রণসজ্জা চমূচয় মেলি ॥| 

-ঞ্শাহজীাহার নিম্সিত দেবানী আম স্বতন্ত্র, 

আকৃবরের সময়েতে'ও উক্ত নামধেয় পাসাদ ছিল | 

রঙ্গলাল-গ্রস্থাবলী 

আর দিকে তুরঙ্গে তুরঙ্গী শোভমান। 
দেখাইছে হয়শিক্ষা বিবিধ বিধান || 
এত যে কৌতুক কাণ্ড একের কারণ । 
কিন্ত তার অন্তরেতে জলে হুতাশন || 
কিছুতে ন৷ হয় স্থির মানস অস্থির । 
বুঝিতে ন৷ পারে ভাব খোসরু আমীর | 
পাশ্ এক ক্ষুদ্র দ্বার আছে স্থুশোভন। 
সেই দিকে আরোপিত শাহের নয়ন || 
উচাটন অনুক্ষণ ঘন ঘন চায়। 
ক্ষণ বো হয় যেন 'যুগান্তের প্রায় | 

ভানু যায় অন্তগিরি পৃদদোঘ আগত । 
বহে ধীর-বার় বিরহীর শাসমত || 
বিরহি-বাসনা সম শশধর-রেখা | 
পাচী-শিরে অচিরে আসিয়া দিল দেখা || 
হেনকালে উদৃঘাটিত হইল সে ছার । 
বাহির হইল আসি খোজার সর্দার || 
পরিণত জদ্ুপায় অসিত বরণ। 
দীঘল ব্যাদান বক্ত দীধল চরণ || 
শালুক-সণাঁন শেত নয়ন-যুগল | 

হনুমত মত সমুনুত গণুস্থল || 
মেঘলোম মম কেশ কৃটিল বিশেষ । 
ওষ্ঠাধরে বুগল কদলী সমাবেশ ॥ 
কটমট বিকট দশন পরকাশ। 
হিয়া কাপে হেরি সেই হাবশীর হাস।। 
ইঙ্গিত করিল খোজ] থাকিয়৷ অন্তরে | 
দরবার ভাঙ্গি শাহ চলিল অন্দরে | 

গুপ্তগৃহে কহে খোজা, “শুন জাহাপন]। 
আসিয়াছে পুরীমাঝে সতী স্মুবদন] | 
গেরূপ স্বরূপ কথা কি কহিব আমি । 
হেন নারী দোখ নাই হে ধরণীস্বামী || 
কীব আমি নিরখি মোহিত মম মন। 
সে রূপেতে মুগ্ধ হয় স্থাবর জঙ্গম || 
তার সমতুল নাই তোমার আগারে। 
চল জাহাপনা ত্বরা হেরিতে তাহারে ||" 
(ক বেশে যাইব তথ! ভাবে দিলীপতি। 
কোনরূপে সংশয় নাকরে মনে সতী ॥ 
সাত পাঁচ চিস্তা করি ধরে যোগিবেশ | 
পরিহরে রাজবেশ ভুবন নরেশ | 



শিরে ধরে জটাভার ধরণীচ দ্বিত। 
পরিহিত মৃগচর্দ আজানুলম্থিত || 
ভস্ম-বিভূঘিতকায় তুধার-বরণ | 
পুচুর রুদ্রাক্ষমালা কণ্ঠে আভরণ || 
ললাটে ব্রিশুল-চিহ্ন লোহিতচন্দনে । 
মুখে ধ্ুবপদ গীত ব্র্যন্বক-বদনে || 
করেতে ত্রিতন্ত্রী বীণা বিনোদ বঙ্কার। 
নান] সন্ধ্যা রাগিণীর হয় অবতার || 
অপরূপ ছদ্যবেশ বলিহারি যাই । 

সাজিল মোগল তাল গুণের গোৌঁসাই || 
কে বলিতে পারে তারে যবনাধিপতি । 
মহেশস্বদূপ মনোহর সে মুরতি || 
দেবানী খাসেতে শাহ যায় ধীরে বীরে। 

খেশিবরব হৃদে ধিয়া় সতীরে || 
হেথা শুন সমাচার পবা! শহিধী। 

রূপে গুণে যোধাবাই কমলাসদ্ শী || 
পিতা ভ্রাতা ধনলোভে মোগলে অপিতা । 
কিন্ত রাজপুত-কৃল-দর্পেতে দপিতা৷ || 
বিবিধ সন্ধানে জানি শাহের ছলনা | 

সতীর সতীত্ব রক্ষা চিম্থিল ললন! || 
বড় বড় ক্ষত্রিস্তুতা দিলীশুরে ডালী। 

£কোনরূপে রণাকৃলে নাহি পড়ে কালি ।। 
বিশেষে রমণী মারে অভিমান রাজা | 
রূপগব্ব সিন্দরেতে মন-মণি মাজা || 

মনে ভাবে সতী পেয়ে মত্ত হবে শাহ । 
তার পুতি ধাইবেক পূণয়-পুবাহ || 
আমার পৃভূত্ব আর থাক] হবে ভার। 

জাতি দিয়ে লাত মাত্র কলের খাকার || 
এই বেলা করি তার উপায় চিন্তন । 
বিষ-বন্দী অঙ্কুরে উচিত নিকম্তন || 
সতনিতে পাইল শাহ যোগিবেশ ধরে! 
আপনি যোগিনী-বেশ পরিধান করে ।। 

পরিহরি পেশোয়াজ রক্তপট্ট শাটা। 
পরিল পমদ। তাহে শোভা পরিপাটী ॥ 
ত্র্জি মৃগমদ-মিশু অগুরুচন্দন | 
মুখেতে ধরিল ধনী বিভূতি-ভূঘণ | 
আলু'য়ল চারু বেণী লোটাইল ধরা। 
মণিময় অলঙ্কার ত্যজে মনোহর | 

প্রহরী 
এক কর-কমলেতে ত্রিশূল বিরাজে । 
অন্য করে জপমালা অপরূপ সাজে || 

সহচরীগণ বরে সেইরূপ বেশ। 

দেবানী-খাসেতে আসি করিল পবেশ || 
দেখে শাহ বপিয়াছে এক তরুতলে। 

ঘেরি তারে দাড়ায়েছে নারী দলে দলে ৷ 

কোন রামা দেখাইছে আপনার কর। 

কর ধরি ভূত ভাকী কে যোগিবর || 
কারে বলে অচিরে হইবে পুভ্রবতী | 
কারে বলে পূবাসে রয়েছে তব পত্তি | 
ত্বরায় আগিতে পারে যদি ইচচা বরে । 

কিন্ত পড়িনাছে বাবা পবকীয়াকরে || 

কাবে বলে পত্িতির সোভাগ তুমি চাভ। 
পরে হবে ভিন ধন, ভাছে অলদাভ || 

পতিগে ফিবাতে যদি খাক পাবো াশ | 

সন্যাসাপে দেহ কিছু পুডা আয়োভান || 
দিলীভে অধিক কাল আমি না বহিব। 

আমার কৃটারে যেও ওঘব কহিব || 
কারে কহে তোমার সতীনে বড় দোষ । 
কিন্তু যদি কথা শুন খণ্ডিবেক দোঘ || 

নিত্য নব নব বেশ করিয়া ধারণ | 

করিবে পদোঘে ছাদে চরণ-চারণ | 
সে ভাব দেখিয়া যর্দি কান্ত কাছে আসে । 

দ্বাররোধ করিবে তখনি নিজবাসে। 

জনমিয়া দিবা দ্বৈধী তাহার অন্তরে | 

দেখিবে কর্দিন জার অবহেলা করে।। 

নিকটে আইলে মুখে মানান্ধর ডাকি। 
না করিও ত্বরা তার সহ তাকাতাকি | 

হইলে বিহিত নম রোদন করিয়া । 
আদায় লইবা বাকী শুবণে ধরিয়া || 

এইরূপ নানারপ গণন গাখন | 

হাস্য-পরিহাসে রত যত নারীগণ || 

দূরেতে দীঁড়ায়ে সতী দেখেন কৌতুক । 
বীড়ানম্মূখী পাণ করে ধুক ধুক|। 

জায়ে কন, “চল দিদি গৃহে ফিরে যাই। 

এখানে বিলম্বে আঁর কার্ধয কোন নাই || 

বলেছিলে পূরুঘ-নিঘিদ্ধ এই স্থান । 

তবে কেন এ সন্যাসী হেরি বিদ্যমান, || 



৩ 

না জানি সনুযাসী এই হয় কোব্ জন। 
চল দিদি এখানে নাহিক পুয়োজন || ' 
পথমা কহিছে, “সতি কারে ভয় কর। 
সংসার-বিরাগী এই মহাযোগীশুর || 
দেখ যোগি-দেহ পুঞ্জ পুঞ্জ তেজোমর । 
তুমি মদ্ধা হেন সন্যাসীরে কর ভয়।। 
এই দেখ যাই আমি দেখাইতে কর । 

এসে। সঙ্গে কিছুই করো না মনে ডর || ' 
এত বলি হাত ধরি করে টানাটানি । 
হইল দ্বিগুণ রাজা সতী-পদ্াপাণি || 
অশন্মী হয়ে সতী রোঘে কন বাণী । 
“কি দঃখে ফেলিলে দিদি এখানেতে আনি || 
হাসপাইতে চাহ না কি রমণীসমাজ | 
হার আমি নাটী খেয়ে করিনু কি কাজ ॥ 
কেন মজিলাম আমি তব প্রলোভনে । 
কি কবে দেবর তব এ কথা শবণে।। 
বিনয়েতে বর্ধি দৃটি তোমার চরণে । 
চল চল চপ দির্দি যাই নিকেতনে 11? 
এমন সময়ে তথা আইল যোগিনী। 
দেখে দ্বন্দুপরায়ণা দুই জীমন্ডিনী || 
কহে, “এ আনন্দধামে কি হেতু বিঘাদ । 
শুনিলে দিলীর নাথ ঘটবে পূমাদ 1” 
বিবরণ শুনি পরে কহিছে বচন । 

“অনিচছায় পুবৃত্তি পুদান অশোভন || 
বিশেষতঃ জানি আমি শুন সুবদনি। 
এই যোগিবন হয় ভওচুড়ামণি || 
কেমনে আইল হেথা বুঝিতে না পারি। 
পমোদ। পমোদপবনে কেন বামাচারী ||. 

শুনি কথা সন্যাসী উঠিল রোঘভরে। 
আরামের অন্য দিকে চলিল সত্বরে | 
যায় যথা মধূরিকা বেচিতেছে সুরা । 
বিনায়ে বীণায় গায় গাতিকা মধ্রা || 

গীত। 

কালাংড়া । 

দেখ কমলিদী-কলি পভাতে উদয় । 
নব-বধূ সম কিষা লালিত্য-নিলয় || 

রঙ্গলাল:গ্রস্থণবলা 

অদ্ধ-বিকসিত মুখ, 
নয়নে বিতরে সুখ, 

অস্ফুট কারণে দূঃখ 
তাবে অলিচয় || 

রাখে কপ আবরণে, 

তাহে ক্ষোভ পেয়ে মনে, 
ফিরে যায় 'অলিগণে 

ব্যাকল-হৃদয় || 

পরদিন দেখে আসি, 

শলিনী হরেছে বারী, 

যামিনী গিয়াছে শ।শি 

রূপ রসময়। 
অতএব বাক্য ধর, 

কন বৃখা কাল হর, 

যৌবন সফল কপ, 

থাকিতে সময় || 

গীত শুনি হাসে যত স্ুরত-রঙ্গিণী। 
অরুণ-উদয়ে যথা স্ুর-তরজ্িণী | 

হেসে কহে কোন ধনী, “ভাল দেখি যোগী 
গাতে দেয় পরিচয় পৃকৃত সম্তোগী || 
পৃণয়-বিয়োগে বৃঝি যোগে দিলা মন | 
কহ হে নবীন যোগী শুনি বিবরণ |1+%, 
উত্তরে সন্যাসী ধরে দ্বিতীয় সঙ্গীত। 
মোহিনীমণগ্ডল মহা পাইল পীরিত || 

গীত। 
বাহার । 

পেষ-যোগে আছি নিরস্তর | 
ধ্যান ধরি সদা পিয়া-মুখ-স্ুধাকর || 

সে মুখ স্রধার স্থান, 

* তাহে সোমরস পান, 

করিয়া পবিত্র কবে হবে কলেবর || 

তার পদ-রজ: রঙ্গে, 
মাখিব পরম রঙ্গে, 

এমন বিভূতি কোথা ভূবন-ভিতর | 
বিনোদ কবরীজাল, 

হবে মম মৃগ-ছাল, | 
মনোহর কমগুলু হৃপয়-উপর || *. 



শুর-নুন্দরী 
হদি-কৃণ্ডে স্হ-হবি, 

পৃণয় অনল ছবি, 
করি হে সোহাগ যাগ যামিনী-বাসর || 

হেন কালে তথায় যোগিনী উপনীত 

নিসথি অমনি যোগী সমাপিল গীতি ।। 
কহিছে যোগিনী রোঘে, “রে রে ভণ্ড যতি। 

তাল ভাল এই বটে যোগিযোগা রতি || 
যেমন দূর্মতি তব সেরপ দূর্গতি। 
পৃর্বজন্য-কথা * মনে কর দুটমতি || 
জাতিসার বলিয়া করহ অহঙ্কার | 
চিন্তা নাহি হয় কিসে পাইবে নিস্তার || 
কথা শুনি সন্যাসী চলিয়৷ গেল দূরে । 
অন্য পথে যোগিনী পৃবেশে অন্তঃপুরে || 
হেখা সতী সীমস্তিনী কিছুকাল পরে । 
পৃথমারে না হেরিয়া কাতর-অন্তরে || 
শুকাইল মুখশশী ভাবে মনে মনে । 
পরিহরি গেল দিদি আমার গঞ্জনে || 
আর বার ভাবে বৃঝি লুকাইয়া আছে। 

অভাগার রঙ্গ দেখে দাঁড়াইয়া কাছে।। 
যারে ছেরে সন্মুখেতে জিজ্ঞাসে তাহারে । 
দেখেছ কি তিকানের রাজ-প্মদারে | 
কেহ বলে, “সে কেমন না দেখি কখন |”? 
কেহ বলে, 'উপবনে কর অনেঘণ || 
কেহ নিরুত্তরে যায় মৃদু হাস্যাধরে। 
কেহ বা অন্তরে অতি পরিতাপ করে ॥ 
ব্যাকূল হইয়৷ বালা ডাকে উচৈচঃস্বরে 
কভু কৃঞ্জে কঞ্জে তার অনেঘণ করে ।। 
শমজল বিন্দু বিন্দু ললাটে উদয়। 
সিন্দুর চন্দনবিন্দু পরিভ্রষ্ট হয়| 

ক*অপূৃকাশ নহে, এ্রতদেশে এপ প্রবাদ আছে, 

আর্কর শাহ পৃব্বজন্মে এক বান্ধপতনয় ছিলেন, 
কর্দদোঘষে শাপতরষ্ট হইয়া যবনকূলে জন্মগহণ 

করেন। অপর, আকবর শাহ জাতিস্র ছিলেন, 
বোধ হয়, জুচতুর আকৃবর এইরূপ পুবাদ পুচার 
দ্বারা স্বীয় হিন্দু পূজামণ্ডলে সমধিক প্রিয় হইবার 
চেষ্টা পাইয়া থাকিবেন। 

৬১ 

গলিত নয়নজলে দলিত অগ্ুন। 
কপোল-কমলে যেন দ্বিরেফ রঞ্জন || 
আকুল হইয়ে বসে বকলের তলে। 
ঘন ঘন বহে শাঁস পৃতি পলে পলে॥ 
যেন কিরাতের ভালে কপোত-মহিলা। 
মুক্তি-লাভে বছুক্ষণে হয়ে য্ুশীলা | 
পরিশেঘে শান্ত-দেহছে' পড়ি এক বাবে । 
মহুর্মছ;ঃ শাম তাজে নারে উঠিবারে || 
তরুতশে বসি এই স্থির করে সতী। 
যে পথে এগেছি সেই পথে করি গতি ॥। 

শুনিয়াছি কাত্যায়নী অগতির গতি। 
অবশ্য আমারে রক্ষা করিবেন সতী ॥। 
এত ভাবি পৃৰ্বপখে করিল গমন। 

পৃবেশে পরীর মধ্যে সচকিত মন || 
দেখে রতু-সফাটিকের কত দাপাধার | 
নানারঙ্গে তাহে গাথা পুভাপুষ্পভার ॥| 
ছেমপাত্রে স্বাহানাথ ঈঘৎ উদয় । 
ধূপচূর্ণ চারগন্ধ বহে পুভানব || 
জলিছে ভিত্তির গাত্রে পল79 মুকুর | 
মন্দাকিনী যথা দীগ্য না ঝুরপুব || 
এইরূপ নানা সজ্ভা নিগখে নয়নে । 

কিন্ত জন-পারণী নাই সেই নিকেতনে || 

দূরে দূরে মধুর বীণার ধ্বনি হায়। 
কোথায় সারঙ্গ-তানে স্রধা বরিঘয় || 

কোথায় মুরলীস্বরে মন করি চুরি। 
সতী ভাবে মায়ার রচনা এই পরী || 

মুরলীর গীত ।---১ 

ঝিঝৌটী। 

কেন মত্ত হলি রে এমন | 

হেন মদ? কোথা পান করিলি রে মন।। 

সুধার ভাগ্ডার যার স্ুুচার বদন, 

সেত নাহি করে তোরে বিন্দু বিতরণ, 
জ্ঞান হারাইলে তুমি, করি দরশন || 

দরশন করি সুধা হলে অচেতন, 

নাজানি করিলে পান কি হবে তখন, 

অবোধ না ছেরি আর তোমার মতন || 



৬২. 

সব শুনে ভাবে সতী এই দিকে যাই। 

দেবীর দয়ায় যদি সদৃপায় পাই || 

এত ভাবি সেই দিকে করিল পৃয়াণ। 

অমনি স্থগিত তথা মুরলীর গান || 

অনাদিকে বাজিতে লাগিল মৃদুস্বরে । 

শুনিয়ে শঙ্কায় সতী শরীব শিহরে || 

মবলীর গীত ।---২ 

বাহাব | 

যৌবন-মাদকে তব ঘুণিত শয়ন । 

নিকটে অধীন, নাহি কর দরশন || 

মিলন শীতল বারি, 
এ মাকে হিতকারী, 

পান কর পমোপিনি, ধবহ বচন, 

মন্ততা হইবে গত, 
পথ পাবে মনোমত, 

স্স্থির হইবে তব সুচঞ্চল মন || 

সঙ্গীতের ভাব শুনি ভয়ার্ত ভাবিনী। 

ভাবে কোথা অভাবে সভ্ভব সম্ভাবিনী | 

নাহি পায় পখ বনী যেই দিকে যায় | 

কপালে কক্কণ মারে করে হায় হায় || 

রাবণের ঘোর চতক্রস্বরূপ ভবন । 

যত ধোরে তত ধোরে পড়ে ত্রাস্ত জন || 

“কৃটিলা তটিনী যথ। বাঁকে বাকে বয়। 

দণ্ডেকের পথ দিনে সাঙ্গ নাহি হয়।। 

পথিক ভাবনা করে আইলাম দূরে | 

শেঘে দেখে পর্বস্থানে আসিয়াছে ঘুরে || 

সেইরূপ পথ পতী সন্ধান না পায়। 

সেই ছার যুক্ত, যেই দিকে ধনী যায় || 

বজত-রচিত দ্বার শোভে শত শত। 

বিনোদ-কবরী-তার গিয়াছে খসিয়া || 

তৃ্ায় তাঁপিত কণ্ঠ নাহি সরে রব। 

'সুপু-স্থরে আরম্তিল কলদেবী শ্তব।। 

রঙ্গলাল-গ্রন্থাবলী 

স্তোত্র 

রাগ ভৈরব । 

ভব-চিত-অলি-পদ্গিনি ! 

ভকত-হদয়-সদদঘনি ! 
ভব-ভয়-চয়-হারিণি ! 
জনম-জলধি-তারিণি ! 

স্র-দল-বল-রূপিকে ! 
সব-শুভ-শিব কপিকে ! 
হিম-গিরিবর-নন্দিনি ! 

হ'রি-হর-বিধি-বন্দিনি ! 
ভুকতি-মুকতি দায়ানি ! 
স্র-হর-হৃদি শায়িনি ! 
দরিত-দন্জ-দামিনি ! 

কলপতি-ক্ল-কামিনি ! 
পশুপতি-অন্গামিনি ! 
ভূুবন-ভরণ-ভামিনি ! 
নরক-নিবিড-মোচনি ! 
শতদদল-দল-লোচনি ! 
ত্রিপৃর-মখন-মোহিনি ! 
ত্রিপব-হৃদয়-বোহিণি ! 
মহিঘ-মদ-বিমদ্দিনি ! 
অগণিত-গভ-নদ্দিনি ! 
মৃহি তুহি পদ কিন্করি ! 
জয় জয় জয় শন্করি! 

যবন-ভবন-অস্তরে ! 
মরি মরি ডরি অন্তরে । 
তনুরহ খন শিহরে। 

ভয়-চয় সব ধী হরে। 
পণত চরণ-সেবিকে ! 

বিতর শরণ দেবিকে ! 
পুসীদ সিদ্ধ ঈশ্াার ! 
পভাত-ভানু-ভাস্বরি ! 
মহেন্দ্রনাথ-স্ন্দরি ! 

ধরাধরা-ধুরদ্ধরি ! 
নিশুন্ত-শুন্ত-বাতিনি ! 
পচও-চও-পাতিনি ! 

পসীদ মও্মালিনি ! 



শুর-নুন্দরী ৬৩ 

শশান্গখণগ্ভালিনি | বুঝিতে না পারি কিছু অভিসন্ধি তার । 

স্ুধা-সমস্ত-শালিনি ! পৃবৃত্তি পুবন্ধ কত দিল বার বার।। 
কতান্ত-যন্ত্রখণ্ডিকে । এখন আমায় ত্যজি অদৃশ্য হইল। 

কপাণ দেহি চণ্তিকে। সভাভঙ্গে কেন মোরে সঙ্ষে না লইল | 
এ ডিগা তাত দেখেছি ক-দিন আসে এই নৌরোজায় | 

পরী আতিননিতে। নানা রতু-অলঙ্কারে গৃহে ফিরে যায়! 
দূরন্ত দূংখ ত্রাহি মে। কোথায় পাইল সেই সকল রতন । 
উপায় শীঘ দেহি মে॥ কেন হেন কেমন কেমন করে মন || 

ভাবিতে ভাবিতে বালা যায় ভ্রতগতি। 

সহসা ভেটিল তথা আসি দিললীপতি || 

এইরূপে একমনে করে নতি স্ততি। রাজপরিচছদধর মনোহর বেশ। 
পূসন্। হইলা তাহে দেবী শিবদতী || বূপেতে করিল আলো! প্রাঙ্গণ পদেশ || 
পার্গুহে নরাক্কিত হয় দৈববাণী। কোহিনুর রতু ভেট দিয়ে সতীপদে । 
মা ভৈ মা ভৈরবে ভৈরবী ভবানী ॥ জানু পাতি কহে যুক্ত-কর-কোকনদে || 
কহিছেন সেহভরে “শুন কন্যে সতি ! শুন রাজকন্যে মহীধন্যে বরাননি। 

তোর অমঙ্গল করে কাহার শকতি || তব রূপ গুণ যশে ভরিল ধরণী | 

সতীত্ব কবচে তোর আবৃত শরীর। নয়ন-শবণ-বাদ ভঞ্জন কারণ । 

পৃকাশে পৃভাব যেন মধ্যাহৃ-মিহির || করিলাম যক্ঞতরূপ নৌরোজা স্যজন || 
কার সাধ্য অতিচার করিতে তাহার । তব অধিষ্ঠানে পূর্ণ হলো সেই যাগ। 
কোন্ তুচছ আকৃবর যবন-কমার || লহ এই কোহিনুর তব যজ্ঞভাগ || 
ভয় নাই, ভয় নাই, ভয় নাই আর । তোমার অযোগা এই খনিজাত মণি। 

এই লহ তরবারি পূপাদ আমার || - হৃদয়ে দ্বিতীয় তভেট আছে সুবদনি ॥ 
হৃদয়ে গোপনে রাখি করহ গমন । যর্দি তুমি অনুমতি দেছ অকিঞ্চনে। 
সাহসে নির্ভর সতি দৃঢ় কর মন।।” বুক চিরে সেই মণি দেই শীচরণে || 
শুনিয়া স্তন্তিত চিত কিছুক্ষণ সতী । রাঙ্গাপায় বিকায়েছি পাণ আর দেহ। 

উদ্দেশে চণ্তিকাপদে করিল পৃণতি || পৃসনু। হাইয়ে দীনে কৃপাদৃষ্টি দেহ ||"? 
দেখে জানালায় এক স্ুতীক্ষ ভূজালা । যেন কোন পথিক পতিত ঘোর বনে । 
হৃদয়ে রাখিল মুখে বলি জয় কালী ॥| পথ হারা দিক্ হার! ভ্রমে ভ্রান্তমনে || 

কদঘ্বকন্গম প্রায় €লোমাঞ্চিত কায়। অকস্মাৎ করে দৃষ্টি নির্গম সময়। 
চকিত স্থগিত নেত্রে এই মনে ভায়।। তীঘণ শার্দ,ল আসি সম্মুখে উদয়। 
“যে স্বরে ভবানী-বাণী শুনিলাম কানে। তরজে গরজে ঘোর স্থগতীর স্বরে । 
যেন তাহ। শুনিয়াছি আর কোনৃখানে ||” সেইরূপ দেখে সতী দিলীর ঈশরে।। 
অনেক চিন্তিয়া সতী করিল নিশ্চয়। পৃথমতঃ পুকম্পিত হইল শরীর । 

“যোগিনীর স্বর পায় অনুভূত হয়। পৃবল পবনে যেন কদলী অস্থির || 
বুঝিলাম কালিকার করুণা এখন || কিন্তু ক্ষত্রিয়ার তেজ থাকে কতক্ষণ । 
আমারে রাখিতে দেবী দি'লা দরশন || শরদ-জলদে কভু ঢাকে বিকর্তন ॥| 

যোগীর নিকটে যেতে করিলেন মান! কেশরি-কমারী পায় বিঘম বিক্রম । 
নিবারিল৷ পৃথমার পুলোভন নানা || কহে সতী, “শুন রে মোগল নরাধম || 
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তুমি না ধান্লিক ধীর বীর বাদশাহ । 
তুমি না জগনৃগুর বলি যশ চাহ || 
তুমি না অভেদ-ন্ঞানী সব্বধর্্ম পৃতি। 
তুমি না সাধুর শেষ্ঠ স্ুুরতি সুমতি || 
এই কি বীরত্ব তব যবন তনয় । 
এই কি তোমার ধর্ম বেরে দৃরাশয় || 
এই কি তোমার পুণাব্ত-পরিচয় |. 
এই কি তোমার কীন্তি কলুঘণিলয় || 
ধিক ধিকৃ বিকৃ বে মোগল দৃরাচার | 
মনে ভাব পরলোকে কিসে হবে পার ||" 

কথ! শুনি আকৃবর হইল অবাকৃ। 
মানস চঞ্চল যেন কলালের চাক ॥। 
ভাবে “স্থুনিশ্চয় পতিবতা এই নারা। 
এত দিনে অবলার হাতে হৈল হারি ।। 
ভবনের ভামিনী ভাবিনীগণ যত। 
আমার পৃণয় যাচে কাঙ্গালিলী মত ॥| 

এ নারী কেমন নাণী নাবি চিনিবারে । 
নারিলাম কোহিনুর রত কিনিবারে || 
যেছোক্ সে ছোক্ এরে ছাড়া কৃ নয়। 
ছলে বলে বশীভূত করা যুক্তি হয়।। 
শুদ্ধ দেহে যদি যায কলঙ্ক রাটিবে। 
রাছোড়।-মগুল সহ বিবাদ ঘটিবে || 

এত ভাবি যায় শাহ পসারিত বে । 
বরিতে বীনার, থর থর কলেববে || 

হেরিয়ে হবিণ-নেত্রা হরিদার। পায় । 
কণ্ঠ ধরি দূবেতে ফেলিল বাদশায় || 
অবশ নরেন্দনাথ সারশরাধাতে। 

ছিনুমূল ভ্রম প্রায় পড়িল ধরাতে ॥। 
অমনি রমণী হৃদে পদাধাত করি । 

কহিতে লাগিল করে করবাল ধরি ॥| 
সরে রে গোলামপুত্র গোলাম দৃর্ন। 
এত বড় সাধ্য তোর শৃকরনন্দন || 

কোথায় করেছ আশা পাপিষ্ঠ পামর | 

শৃগাল হইয়৷ চাহ সিংহসুতা কর ॥ 
জান না৷ ভানুর বংশ ভানু অংশধর। 
শিশোদীয় পুরুষ পুমদ৷ পরিকর || 
রে দৃর্মতি আমরা! মোগলস্ুতা নই । 
বানুরের বানরী স্বরূপ বাঁধি রই | 

আমাদের অস্ত্র নহে সূচিক] বর্তরী। 
এই দেখ করে করবাল ভয়ঙ্করী || 
এই দেখ পরীক্ষা তাহার দুরাচার । 
এই রে তৈমুর বংশ করি রে সংহার ||” 
এত বলি উঠাইল করাল কৃপাণ। 
নিরখিয়া আকৃবর হৈ'ল হতন্ঞান ॥ 
অকস্মাৎ পুষ্পবৃষ্টি সতীর উপরে । 
ধন্য ধন্য বলি” দৈববাণী ধোর স্বরে || 
ভাবে শাহ ভীম মৃত্তি করি নিরীক্ষণ । 
নিমন্ত্রিয়া আনিলাম আপন মরণ || 
দর গত পৃর্বভাব কহে সবিনয়ে। 

“শুন শক্তিমতী রতি শক্তির তনয়ে।। 
জানিলাম তুমি সতি সত্য পতিব্তা। 
ক্ষত্রকল পবিব্রকারিণী কল্পলতা || 
ধন্য বীরাঙ্গনা তুমি বীরের নন্দিনী । 
বীরগণ অন্তরেতে আনন্দ স্যন্দিনী || 

করিয়াছি অপরাধ মাগি পরিহার । 
রোঘ পরিহর হর দৃর্গতি আমার | 
করিলাম মাতৃরূপে তোষায় স্বীকার । 
স্বচছন্দে স্ুখেতে যাহ গৃহে আপনার ॥| 
একমাত্র ভিক্ষা মম কর অঙ্গীকার । 
পৃকাশ না হয় যেন এই সমাচার 11. 

শান্ত হয়ে সতী কহে “তবে ক্ষমি আমি | 
যদি এক পুতিজ্ঞা করহ ক্ষিতিস্বামী || 
সত্য কর কোরাণ শরীফ শিরে ধরি। 

লিখে দেহ নিজ পঞ্জা দস্তখৎ করি | 
যদবধি তুমি কিংবা তৰ বংশধর | 
ভারতের সিংহাসনে থাকিবা ইঈশ্র ॥ 
ছলে বলে কি কৌশলে দিল্লী অধিকারী | 
না৷ আনিবে নিজপুরে রাজপুতনারী ||: 
'তথাস্ত' বলিয়া শাহ করে অলীকার । 
লিখে দিল সেই কথী আজ্ঞা অনুসার ॥। 
পুনরায় বছতর করিল বিনতি। 
পুসনু হৃদয়ে গৃহে ফিরে গেল সতী ॥ 
হেথ৷ পূথ্ধী প্রিয়া হার৷ পরাবত পুায়। 
যামিনী যাপন করে ছট্ফট্ কায় || 
কভু আসি কাকতন্ত্রা নয়নে উদয়। 
সঙ্গে সঙ্গে ফেরে তার কৃত্বপু তনয় |।' 



শুর-হুন্দরী 

মিথ্যাদৃষ্টি মহিলা তাহার পূমোদিনী | 
মানস প্রমোদ বনে শ্রমে পুমোদিনী || 
কম্বপু দেখিছে পূর্ী মহা পারাবার । 
পূবল পবনে তরঙজিত অনিবার || 
তরঙ্গ-তৃফানে এক তরণী চঞ্চল। 
টলটল শতদলদলে যেন জল || 
কখন আকাশমার্গে উঠিছে হেলন । 
কখন পাতালে যেন করিছে গমন || 

ভেঙ্গে পড়ে গুণবৃক্ষ কাগ্ডারী বিকল। 
আতঙ্কে দাড়ায়ে কাঁপে 'আরোহী সকল || 
তার মাঝে এক নারী রোদন-বদনে ৷ 

গগনের পুতি দৃষ্টি উনৃত শয়নে | 
ছিন্ ভিন অলকা উড়িছে সীরণে । 

ক্ষণে ক্ষণে দৃশ্য ক্ষণপুভার কিরণে || 
আইল পৃবল বাত্যা কলিশ-কলোলে । 

ভগুতরী মগু করে সাগর-হিল্লোলে 1 
তরঙ্গে বনিতা সেই হয়ে নিপতিতা | 
কভূ নিমজ্জিতা হায় কভু সমুখিতা || 
দেখে পৃর্থী সেই নাকী আর কেছ' নয় | 
পাণপ্িয়া সতী সিদ্ধুগর্ভে পায় লয় || 
জাগিয়া উঠিল কলি বলি সতী সতী | 

দেখিল গৃহেতে নাই জায়া গুণবতী || 
মনোদুঃখে বসি তথা তাবে পুনর্বার | 
এখনো এল না কেন পেয়ী জামার ॥| 

নাজানি কি অমঙ্গল ঘটিল তাহার । 
ছাঁরখারে যাক ছার নৌরোভা বাজার || 

কেন তথা যাইবারে দিলাম বিদায় । 
এখন ভাবিয়া মরি পূমদার দায় | 
দাসীরে ডাকিয়া পূর্থী জিজ্ঞাসে সঘনে | 
'ভ্রাতৃুবধ এসেছেন ফিরে কি ভবনে 1)” 
দাসী কয়, “মহাশয় অনাগত তিনি । 

না জানি বিলম্ব কেন করেন ভ্ব্িণী ||” 
পুনরায় ভাবনায় তন্দরার তুহিন। 
মুদিত করিল তার নয়ননলিন || 
পুনরায় কৃস্বপন করে নিরীক্ষণ। 
যেন স্বিস্তীর্ণ এক নিবিড় কানন11 
দাবানলে পৃজলিত তার চারিধার | 
নানা জাতি জীব জন্ত করে হাহাকার || 
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তার মাঝে গরজে তরঙ্গ ভয়ঙ্কর । 

সহসু ফণায় ক্ষরে বিঘ বৈশানর || 
তার পূরোভাগে এক পলায় রমণী | 
ঘনবেগে পশ্চাতে ধাইছে সেই ফণী || 

শিহরিভা বরাঙগনা চেতন-বহিতা | 
নিপতিতা ধরায় হইল বিমোহিতা || 
দেখে পৃর্ধী সেই নারী আর কেহ নয়। 
ভোগিভয়ে ভার্্যা সতী ভ্রান্তমতি হয় || 

জার্গিয়ে উঠিন কবি বলি সতী সতী । 
দেখিল গৃছেতে নাই জায়া গুণবতী || 
বলে হায় একি দায় ঘটিল আমায় | 
ভাবিয়ে চিন্তিয়ে কিছু না পাই উপায় | 
একবার ভাবে মনে যাই অনেঘেণে। 
কখন হইবে দেখা পেয়সীর সনে || 

আরবার ভাবে তাহে হইবে কি ফল। 

স্ঘুপ্তির ক্রোড়ে দীত মনুঘ্য-মণ্ডল || 
কেহ নছে জাগরিত এমন অময় | 

হতভাগ্য আমি ভিনু কেহ দূঃখী নয় || 
ভজিক্ঞাসিব এখন কাহারে সমাচার । 
বাদুশার মহলেতে পড়িয়াছে দ্বার! 
ভাবিতে ভাবিতে পুনঃ লাগিল নিদালী'। 
পুনরায় হৃদে বহে কৃস্বপূ-পূণালী || 

দেখে এক অতি উচচতব গিরিবর | 

পরশিছে তুঙ্গ শু নীবদ নিকর || 
কন্দরে ভ্রমিছে এক ভীঘণ শার্দ,ল। 
ঘন ঘন ধরাপৃষ্ঠে আছাড়ে লাঙল || 

নবীনা ললনা এক দূরেতে পলায়। 
বহে সোতিস্বতী সেই গিরির তলায় || 

পলাইতে পুমদা পতিতা ভূঙুদেশে ৷ 
অধোভাগে ঘোর বেগে পড়ে মুক্তকেশে || 
দেখে পৃর্থী সেই নারী আঁর কেহ' নয় | 
পাঁণপিয়া সতী সেতিস্বতী-গত হয় || 
জাগিখে উঠিল কবি বলি সতী সতী । 

দেখে গছে দাড়াইয়ে জায়া গুণবতী || 

বিভাবরীশেঘে অত। আসিয়া উদয়। 

নিরখিয়ে কবিবর চঞ্চল হৃদয় || 
কহে “পাণপিয়ে সতি কহ বিবরণ । 

কোথায় করিলে এত যামিনী-যাপন || 



৬৬ 

মনে কি ছিল ন৷ গুহ রজ-রম পেয়ে। 
শব্ববীর শেঘে এলে মোর মাথ! খেয়ে | 

কিঞ্চিৎ ভাবিতে যদি যাতনা জামার । 
তবে কি থাকিতে ভূলে আপন আগার ॥ 

চিন্তানলে দাহন করিলে মম তনু। 
নারীধর্থে সার কথা কহিলেন মনু।। 

কূলবধু অবিহিত পরগৃহে গতি। 
জনারণ্যে গমন না করে কতৃ সতী || 

তোমারে বিদায় দিয়ে দুর্ভাবনা কত। 
কৃম্বপনে বিভাবরী হইল বিগত ||" 

কহে পতী স্িতমুখে বচন অমিয় 
“যা কহিলে তাহাই ঘটল পাণপিয়।! 

যে রতন তোমার আদৃত অতিশয় । 
আজ নিশি হরিল তস্কর দুবাণয় || 

কিকাজ এদেহে আর বলপাণধরি। 
দেহ খর করবাল পাণ পরিহারি |" 

শুনি পৃ্থী ভাব কিছু বুঝিতে না পারে। 

কহে ''পরিহাম হর প্য়েসি আমারে || 

কহ সত্য বাণী ধনি কহ সত্য বাণী। 
তোমার বচন কভু অন্যথা না মানি || 

পৃফল বন্ধক পায় হসিত অধরে। 
স্বীকৃতি পত্রিকা সতী দিল পতি-করে || 

কহিল সকল কথা গোপন না করি । 
কবি কহে, “এক কখা জিল্ঞাগি সুন্দরি | 
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শাহের নিকট তুমি করেছিলে পণ। 
সদাকাল রাখিবারে সত্য সঙ্গোপন || 
সে সত্য করিলে ভঙ্গ পৃকাশিয়ে কথা। 
সতীর একপ কার্ধয অযোগ্য সবর্বথা || 

তুমি যি লঙিখলে আপন অঙ্গীকার । 
কহ এ স্বীকৃতি পত্রে আস্থা কিবা আর ॥ 
দেখ রণে এক পক্ষ যদি ভাঙ্গে সন্ধি। 

অন্যপক্ষে কিবা! দায় থাকে সত্য-বন্ধি || 
সতী কহে, “কিসে সত্য লঙিলাঁম আঁমি। 

বেদে বলে এক তনু পর্তী আর স্বামী | 
তবে জানিলাম নাথ তুমি এবে পর। 
পরিণয়ে দেহ নাই অর কলেবর ||” 

এইরূপ হাস্যরসে পোহায় শব্বরী। 

পৃত্যঘে চলিল পূর্ধী দিল্লী পরিহরি || 
সম্্রীক পুক্ষরতীর্থে করিলেক সান। 
কত দিন থাকি তথা করে দান ধ্যান ॥ 

সেই সে লিখিল পত্র রাণার নিকটে । 
“কাহারে নিস্তার নাই নৌরোজ।-সন্কটে |" 

রাজ্য-নাশে সেই কালে কাননে কাননে । 

ভ্রমেন পৃতাপ সিংহ পরিবার সনে ॥ 
জনরবে শুনিলেন পূর্থী কবিবর। 
রাজ্যলাভ হেতু পুনঃ মেরুনরেশূর || 

দি্লীশুর-আনুগত্য করিবে স্বীকার। : 
পত্র পাঠাইল৷ জানিবারে সমাচার || 

সেই পত্র এই পত্র শুন হে সুজন । 

ইতি শীশ্রসুন্দরী-কথা সমাপন || 



পদ্িনী উপাখ্যান 
এনা প্পত 

সন্িক্কা 

এই অভিনব কাব্যের পৃণয়ন 'ও পৃকটন সন্ন্ধে 
আমার কিঞ্চিং বক্তব্য আছে। ১২৫১ বঙ্গাব্দের 

বেশাখ মাষে একদা বীটন মমাজের নিয়মিত অধি- 
বেশনে কোন কোন সভা বাঙ্গালা কবিতার 
অপকৃষ্টতা পুদরশশন করেন। কোন মহাশয় সাহস- 
পৃৰ্বক এরূপও বলিয়াছিলেন যে, “বাঙ্গালীর। 
বহুকাল পর্যন্ত পরাধীনতা-শুউখলে বদ্ধ থাকাতে 
তাহাদিগের মধ্যে পুকৃত কবি কেহই জন্মগৃহণ 
করেন নাই ।” পৃত্যুত স্বাবীনতা-লুখ-বিভীনতীয় 
মানসিক স্বাচছন্দা বিরহ হয়, স্পতরাং পন্িপীড়িত 

পরাধীম জাতির মধ্যে বখার্থ কবি কোনরূপেই 
কেহ হইতে পারে না। আমি উক্ত মহাশয়দিগের 
অধূক্তি নিরসন নিমিত্ত এর সভায় এক পৃবন্ধ পাঠ 

করি, তাহা পৃস্তিকাকারে নিবদ্ধ হইয়। পূচান্রিত 
হইলে অনেক অনুগাহক মহাশয় আমার পৃতি বিশেষ 

সম্তোঘ পুকাশ করেন, বিশেষত; লেখকদিগের 

পরমধন্ধু রঙ্গপূরের অন্তঃপাতী কৃণ্তীর পৃসিদ্ধ 
ভূম্যধিকারী মৃত বাবু কালীচন্ত্র রায় চৌধুরী উক্ত 
পুবন্ধপাঠান্তে আমাকে যে পত্র লেখেন, তনাধ্যে 
এই আক্ষেপোক্তি করিয়াছিলেন, যখা)--- 

“আধুনিক যুবজনে, স্বদেশীয় কৰিগণে, 
ধূণা করে নাহি সহে পাণে। 

বাঞগালীর মন:-পদা, কবিতা-সুধার সদা, 

এই মাত্র রাঁখ হে পূমাণে || 

. ফালীচন্ত্র বাবু এই ইঙ্গিত ভিনু নিরবদ্য পদ্যা- 
গুম্থ পুণয়নে আমার পৃতি সর্বদাই সোৎসাহ বাক্য 

লিখিয়া পাঠাইতেন। পরস্ত কিয়নর্যাতীত হইল, 

মদনুগাহকবর স্ব্দেশহিতততপর সুনির্মল চবিত্র 
মৃত রাজা মত্যচরণ ঘেঘাল বাছাদুব এ৩দেশীয় 
অধিকাংশ ভাঘা কাব্যনিচয়েন অশ্ীলতা ও 
অপবিব্রতা অন্তে সন্তাবপাঠে এতদ্দেশীয় বালক, 
বৃদ্ধ, বনিত৷ পুভৃতি সব্বপূৃকার জবস্থার লোকদিগের 

পুগাঢ় আন্রক্তি দর্শনে পরিখেদিত হইয়৷ আমার 
পৃতি বিশুদ্ধ পৃণালীতে কোন কাব্য রচনা করণা্থ 
ভূয়োভূয়ঃ অনুরোধ করেন। আমি উক্তোভয় 
মহায্বার অনুরোধে কর্ণেল টড বিরচিত রাজস্থান 
পুদেশের বিবরণ-পৃন্তক হইতে এই উপাখ্যানটি 
নিব্বাচিত করিয়৷ রচনারন্ত করিয়াছিলাম। তদনস্তর 
উক্ত উভয় মহাশয় অকালে পরলোকপাপ্ত বিধায় 

শোকাভিভূত মনে তৎসঙ্কলপ পণিহার করি। কিন্ত 
কালসহকারে ইহজগতে সকল বিঘেয়রই হাস 
ও পরিবর্তন আছে, অতএব পবোধচজের নির্মল 
পৃতিভায় সন্তাপতিমির কথঞ্চিং বিগত হইলে 

কিয়ন্মাসাতীত হইল, পুনব্্বার পণ্যননচনায পুবৃত্ত 

হইয়া উক্ত কাব্য সমাপ্ত করিলাম | সমাপ্তির পরে 
শীযুত রেবরও ডবল্য ওবাএনস্নিখ, তথা শীযুক্ত 
বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র পূভৃতি কতিপয় মাজিত-বৃদ্ধি 
বন্ধর নিকট ইহা৷ পর্ণ করি---তাহাতে তাহারা এবং 
উক্ত স্বর্গীয় রাজা বাহাদুরের অনুজ শীযুত রাজ। 
সত্যশরণ ঘোঘাল বাহাদূর, তথা বণাক্যলের 

লিটরেচর সোসাইটী নামক পৃসিদ্ধ সমাজের অধ্যক্ষ- 
বর্গ তৎপকাশার্থ বিশেষ উৎসাহ পুদানপূর্বক 
অনুরোধ করাতে আমি সেই কাব্য পৃকাশ করিতেছি । 
কিন্ত যে মহদদভিপায়ে এই নূতন প্ণালীতে বাঙ্গাল 



ব্ 

ভাঘায় কাব্য রচনায় পৃথমোদেযোগ-পদবীতে 
আমি পদার্পণ করিলাম, তৎসিদ্ধিপক্ষে কত- 
দূর পর্যন্ত কৃতকার্য হইয়াছি, তাহা ভবিঘ্যতের 

গর্ভস্থ । বিশেষত: এবম্পকার বিষয়ে দোঘ-গুণ 
পৃভৃতির পর্ধাবপান সুভাবুক পাঠকদিগের 
বিচারাধীন । তথাহি--- 

“কবিতাবসমাধ্্যযং কবিবেত্তি ন তৎ কবিঃ। 
ভবানী শ্রকৃটীতক্গীং ভবে বেত্তি ন তৃধরঃ ||": 
এ স্থলে ইহাও জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, আমি 

এতদ্দেশীয় প্রাচীন পুরাণেতিহাস হইতে কোন 
উপাখ্যান না লইয়৷ আবুনিক রাজপুল্রেতিহাস 
হইতে তাহ! গহণ করিলাম, ইহার কাবণ কি ? 
“এতদৃত্তবে বজ্তবা এই যে, পূরাণেতিহাসে বাণিত 
বিবিধ আখ্যান ভার তবধীয সব্বত্র মকল লোকের 
কণ্ঠস্থ বলিলেই হর. বিশেঘতঃ এ কল উপাখ্যাণ- 
মধ্যে অনেক অলৌকিক ধননা থাকাত্তে অবুনাতিন 

কৃতবিদ্য যুবকদিগের তন্তাবৎ শৃদ্ধার্হ শহে এবং 
এতদেশীয় জনসমাছে বিপ্যা-বৃদ্ধির বান্ধব মহান্ভব- 
দিগের মতে তদ্রপ অদ্ভুত-নসাশিত কাবা-পবাছে 
ভারতব্ঘীয় যুবকিগের অত্যুব্বর চিন্তে পাব্তি 
কর। কর্তব্য নহে । পর্স্থ ভারতবর্ষের স্বানীনতাব 
অন্তপ্ধানকালাবধি বর্তমান সময় পব্যন্তরেই ধারা- 
বাহিক পৃকত পরাবৃত্ত পাপ্তব্য। এই শিদ্দিষ্ট কাল 
মধ্যে এ দেশের পৃর্বতন উচচতম পতিতা ও 
পরাক্রমের যে কিছু তগ্াবশেষ, তাহ। রাজপুতানা 
দেশেই ছিল। বীরত্ব, ধীরত্ব, ধাম্মিকত্ব পৃভৃতি 
নানা সদৃগুণালঙ্কারে রাদ্রপৃতেরা যেনূপ বিমণ্ডিত 
ছিলেন, তীাহাদিগের পতীগণও সেইরূপ সতীত্ব, 
বিদ্ঘীত্ব এবং সাহসিকত্বগুণে প্রসিদ্ধ ছিলেন। 
অতএব স্বদেশীয় লোকের গরিমা-পতিপাদ্য পদ্য- 
পাঠে লোকের আশু চিত্তাকঘণ এবং তর্দ্টান্তের 
অনুসরণে পূবৃত্তি পুধাবন হয়, এই বিবেচনায় 
উপস্থিত উপাখ্যান রাজপৃজ্রেতিহাস অবলদ্বনপূর্বক 
মৎকর্তৃক রচিত হইল । 

অপিচ, কিশোরকালাবধি কাব্যামোদে আমার 
পৃগাঢ আসক্তি, সুতরাং নানা ভাষার কবিতা 
কলাপ অধ্যয়ন বা শূবণ করত অনেক সময় সংবরণ 
করিয়। থাকি। আমি সব্বাপেক্ষা ইংলপীয় কবি- 

রঙ্গলাল'গ্রস্থাবলা 

তার সমধিক পর্যযালোচন৷ করিয়াছি এবং সেই 
বিশুদ্ধ পৃণালীতে বঙ্গীয় কবিতা রচনা করা আমার 
বহর্দিনের অভ্যাস। বাঙ্গাল! সমাচারপত্রপুণ্ডে আমি 
চতুদ্দশ বা পঞ্চদশ বর্ষ বয়সে উক্ত প্রকার পদ্য- 
পৃকটন করিতে আরম্ভ করি। তত্তাবৎ' যদিও 
অনেকের নিকট সমাদৃত হউক, কিন্ত সেই আদর 
তাহার্দিগের মহত ব্যতীত আমার ক্ষমতা-পরিচায়ক 
নহে'। আমার এ স্থলে এ কথা লিখিবার তাৎপর্য 

এই যে, উপস্থিত কাব্যের স্থানে স্বানে অনেকানেক 
ইংলপ্তীয় কবিতার ভাবাকর্ণ আছে, সেই 
সকল দশনে ইংলণ্ীয় কাব্যামোরগিণ আমাকে 
তাবহারী জ্ঞান না করেন, আমি ইচছাপৃব্বকই 
অনেক মনোহর ভা স্বীয় ভাঘায় পৃকাশ-কারণ 
চেষ্টা পাইয়াছি, যেছেতু তাহা করণের দৃই ফল। 
আদৌ ইংলপীয় ভাঘায় অনভিজ্ঞ অনেক এতদেশীয় 
মহাশয় এরূপ জ্ঞাণ করেন, তদৃভাঘায় উত্তম কবিতা 
নাই ; সেই ভ্রমাপনয়ণ করা বিশেষ আবশ্যক 
হইয়াছে । দ্বিতীয়তঃ ইংলপ্তীয় বিশুদ্ধ পৃণালীতে 
যত বঙ্গীয় কাব্য বিরচিত হইবে, ততই বীড়াশৃন্য 
কদর্ধয কবিতা-কলাপ অস্তদ্ধান করিতে থাকিবে 

এবং তত্তাবতের পমিক-দলেরও সংখ্যা হাস হইয়া 
আগিবে। পরস্ত এই উপলক্ষে ইহাও নিবেদ্য, 
আমি সকল স্থলেই যে ইংলত্ীয় মহাকবিদিগের 
ভাব গুহণ করিয়াছি, এমত নহে | অনেক তাব 

স্বতই আসিয়া অনেকে মনে একেবারে সমুদিত 
হইয়া থাকে, সুতরাং ভাহ|দিগের অগ্ুপশ্চাৎ 

পৃকাশমতে কাব্যকারের প্রতি চৌর্যযাভিযোগ 
পুয়োগ করা কর্তব্য নহে । কোন ইংলগীয় জুকবি 
কহেন-- আমাদিগের মধ্যে একদল বিদূঘিক 
আছেন, তাহারা সন্তাবিত সকল ভাবকেই পুরাতন 
জ্ঞান করিয়া থাকেন। তাহাদিগের এমত জ্ঞান 
নাই যে, পৃথিবীতে ক্ষদ্র বৃহৎ স্বাভাবিক উৎসসমূহ 
আছে। তাহারা কোন পুবাহ দৃষ্টিমাত্রে বোধ করেন, 
তাহা অমুক মনুঘ্যের পৃ্ষরিণী হইতে পৃবাহিত 
হইয়া আসিতেছে । 

এক্ষণে কাব্য কি?--এবং তদালোচনার ফল 
কি?--এই দূই সুকঠিন পুশ মীমাংসাকক্পে 

কিঞ্চিৎ লেখ! যাইতেছে, যেহেতু, তদুতয় বিয়ে 



পদ্দিনী-উপাখ্যান 

এতদেশীয় অনেক লোকের ভ্রম আছে। মিত্রাক্ষরে 
এবং মিতাক্ষরে রচিত, যতি-সমনিত, অনু- 

পাসাদি অলঙ্কারে ভূঘিত পরবিন্যাস করিলেই তাহা 
কাব্য হয় না। স্ুবিখ্যাত সাহিত্য-পর্পণ গ্রন্থে ইহার 
যথাথ লক্ষণ লিখিত হইয়াছে । যথা,--- কাব্যং 

রসাত্বকং বাক্যমৃ |” এই স্বল্প বাক্যে কবিতা- 
কলার গুণ ব্যাখ্যাত ও বৃহদ্ গৃশ্থবিশেঘের মর্ম 
ব্যক্ত হইয়াছে। পৃত্যুত কাব্য মানসিক ধ্যানধৃতি- 
রূপ পৃষ্পবটিকাস্থ অশেঘবিব ভাবক্সুমের সৌরভ- 
মাত্র, সেই সুগঞ্চভাব-পুধহণে কবিদিগের মলয়া- 

নিলবৎ রচন। শক্তিই পটুতর | কবিতার অসাধারণা 
শক্তি মনুঘ্যের মনে সব্বপুকার রপোদ্দীপনে 
ইহার মহীয়সী ক্ষমতা | শান্্কারেরা পৃত্যেক 
রসোৎপত্তির এক একটা নিদান নিরেশ করিয়াছেন, 

কিন্ত কবিতাকে সকল রসের দির্দান কহা৷ যাইতে 

পারে। মোহের প্রত্যক্ষ কারণ কিছুই নাই, অথচ 
কবিতা পাঠ বা শবণ করত মনুধ্যের অশ্পাত 
হইতেছে :---হাস্যের পুত্যক্ষ কারণ কিছুই নাই, 
অথচ কবিতা পাঠ বা শবণ করত জনসমাজে 
হাস্যার্ণ ৰ তরঙ্গিত হইতেছে ;--বীভৎসের পৃত্যক্ষ 

কারণ কিছুই নাই, অথচ কাব্যপাঠক বা শোতার 

মৃখন্ঙ্গীতে তাহা পৃকৃষ্টরূপে লক্ষিত হয়। 
কবিতার আর এক গুণ এই, তাহ] জুঘৃপ্তপায় 

মানপিক বৃত্তিচয়কে সহসা জাগরিত এবং উত্তেজিত 
করিতে পারে। পৃণচীন জাতিিগের মধ্যে এই 
এক রীতি ছিল, তাহারা বিগৃহব্যসনাদি সমুদায় 

উৎসাহকর ব্যাপারে কবিদিগের সাহচর্য্য রাখি- 

তেন। কৰিগণ উক্ত জাতিদিগের শৌর্যয বীর্যয 

গুণসম্পনু পূর্বপুরুষদিগের গুণানুবাদ গান 
করিতেন । তাহাতে শুোত্বগে র মানসে বীর, 

শাস্তি, রৌদ্র পৃভৃতি ভাব সকলের সমুস্তবে 

বিশেঘোপকার হইত। পৃকৃত কবিদিগের অন্তঃকরণ 

সহসধারা নামক বিচিত্র উৎসম্বরূপ, তাহাতে 

যেরূপ সামান্যরপ শব্দ করিলেই ধার! নির্গত হয়, 
কবিদিগের অন্তঃকরণ হইতে সেইরূপ সামান্য 

ধটনাতে ভাবধার। নিংস্যত হইতে থাকে। 

৬৯ 

কবিতার * আর এক শক্তি, তাহা আমাদিগের 
স্বাভাবিক অতি সৃম্মমতর ভাবসমূহকে সচেতন 
করিতে পারে । তদ্দার৷ দয়া, করুণা, মমত।, প্রণয় 
পুভৃতি মানসিক ধর্মসকল বৃদ্ধিযুক্ত হয় ও চিন্তা 
পুভৃতি পরিকল্পনার বিশুদ্ধতা জনে । পুকৃত কৰি 
ব্যক্তি কৌন ইতর বা গহিত কার্য্যকারণে অগত্যা 
বাধিত হইটুল তাহার আর মন্পীড়ার সীমা 
থাকে না। কবিতার অপর এক গুণ এই, 
তাহ। সাংসারিক সামান্য চিস্তাজাল ও ইন্্রিয়- 
ভোগ শক্তি হইতে মনুষ্যের মনকে শব্বদা 

বিমুক্ত রাখিতে পারে এবং অস্তঃকরণে এরপ সুদৃঢ় 

বিশামের সংস্থান করে যে, জাগতীয় সামান্য 
পকার ক্ষণিক সুখ ব্যতীত এক সুনিল নিত্যসুখ- 

গন্তোগের যন্তারবনা আছে। কবিতা একপকার 
ধন্মবিশেষ | কবির] নিসর্গনূপে ধর্শের পুরোহিত 
তাহার। জগতীস্বরূপ কার্ষোর ক্রমপূদশনপূর্বক 
তংকন্ার সন্তা সংস্থাপন কবেন, তাহারা মনুঘের 
নিকট এশিক ক্রিয়।-পূণালীদ, বাখাখন নিরূপণ 
করিয়া দেন। কবিরা নীরস অস্থিমান তগ্শাস্তের 
শরীরে আত্মার অঞ্চার করত তাহাকে স্বগীয় 
সৌন্দধেয শোভিত করেন। তাহাদিগের উপদেশে 
আমরা অচেতন পদার্থ সকলকে সচেতনস্বরূপ 
পৃত্যন্দ করি । তথাহি' :-- 

'তরু লতিকায় যেন বচন নিঃসনে | 

বেগবতী নদীচয় গৃহ-ভাব ধরে | 

উপদেশ দান করে পাষাণ সকল । 

সকলি পৃতীত হয় সুন্দর নিল ||" 

অপিতু, মনোজ্ঞ ভাবাভরণে মনুষ্য মনোভূঘণ- 

কারিণী ও হ্ৃদয়-পদে ওদার্যযাি সত্ভুগণরূপ মধু- 
সঞ্চারিণী এই চমৎকারিণী বিদা মনুষ্যকে ইতর 
এবং স্বার্থ পর চিন্তাচক্র হইতে যেরূপ দূরাস্তরিত 

রাখে, এমন আর কিছুতেই রাখিতে পারে না। 
কোন জ্ঞানীপৃবর কহেন, “কবিদিগের মর্ষযাদাকল্পে 
বক্তব্য এই যে, আমি তাহাদিগকে কপ্িব্কালে 

«* এতদেশীয় লোকের শীবর্ধনেচচুক কোন 
পৃসিদ্ধ গৃস্থকারের গ্রন্থ হইতে এই পরিচ্ছেদের 

কিয়দংশ লিখিত হইল | 
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অতিশয় লালসাপরবশ ব! জধন্যরূপ কার্পণ্য 
দোয়াশিত দেখি নাই।--অনঠান্য শেণীর 
লোফাপেক্ষা তাহাদিগের অন্তঃকরণ এমত সুপৃশস্ত 
যে, তাহার সহিত পরমেশুর এবং দিব্যলোকের 
বিশেষ সম্পর্ক জাছে, এমত বলা যাইতে 

পারে। 

বর্তমান সময়ে যে সকল বাক্তি ইংলৃণ্টীয় বিদ্যায় 
স্থশিক্ষিত নহে, তাহাবা মানসিক শক্তি-সমূহের 

পরিচালনাজনিত ক্খসান্তাগে বঞ্চিত বিধায় 

তুচ্ছত্রর ইতর পামোদে অবকাশকাল অতিপাত 
করিয়৷ থাকে । 

“ইন্িয়ের ভোগে যবে অরুচি উদয় । 

দব্বল াড়ীন গতি মন্দ মন্দ বয়। 

যেই চারু স্থখে পনঃ পূর্ণ তাহা হয়। 

সেই মনোহর সুখ অবগত নয় | 

অপিচ, কেবলমাত্র বিজ্ঞানবিদ্যায় বৃদ্ধির 
তীক্ষ,তা সম্পাদন-করঁণের শিক্ষা পৃণালীকে সম্পূণ 
ব। সংশুদ্ধ রীতি বল। যাইতে পারে না| বিজ্ঞানবিদযা 

স্বতাবত কঠিন এবং উংসুক্যবিহীন, অতএব 

চিন্তাকরণ করণক ভাবকৃন্তুমপুফুলকারী পরম- 

গৌরবভাজন কলাকলাপের সাহায্য ব্যতীত তাহা 

প্রিয়ঙ্কর হয় না। বৃদ্ধির প্রাখ্য সম্পাদনাথ যেরূপ 
বিভ্ঞান-বিদ্যার প্রয়োজন, অন্তঃকরণের উৎকর্ষ- 
সম্পাদনাথ সেইরূপ কাব্যালঙ্কার প্রভৃতি কলা- 
কলাপের আবশ্যকত। | পৃত্যুত, উভয়বিধ পদার্ধেরই 
শীবৃদ্ধি-সম্পাদন অতিকর্তব্য। বিজ্ঞানদ্বারা আকাশ- 

বিহারী জ্যোতিগগণের যেরূপ পরিধি, পরিমাণ ও 

রঙ্জলাল-এস্থাবলা 

সংখ্যাদি নিরপণ কর] যাইতে পারে, কবিতা দ্বারা 

সেইরূপ তাহাদিগের অনিব্বচনীয় শোভা-সৌন্দর্যযাদি 
হৃদয়ঞ্গম করা যায়। যিনি এই দৃশ্যমান বিশুকে 
অপরূপ শোভ।-সৌদৃশ্যে আবৃত করিয়াছেন, তিনি 
আমাদিগের তত্তাবতের পরিমাণ ও সংখ্যা নিরপণ 
করিতে নির্দেশ করিয়া সেই অপৃব্ব পৃতিভাপুঞ্জের 
রসজ্ঞ হইতে যে নিঘেধ করিয়াছেন, এমত কথা 

কখনই যুক্তিস্িদ্ধ হইতে পারে না। অতএব 
জগদীশর কিরূপ নিয়মে ইহ-জগৎকে সৌলর্যযরসে 
পাবিত করিয়াছেন, তাহা এতদেশীয় লোকের! 
ইংলপতীয় এবং সংস্কৃত মহাকবিদিগের গন্থাধ্যয়ন 
পূর্বক অনুভব করুন! যাহারা তন্রপ অধ্যয়ন 
রা কৃতার্থ হইয়াছেন, তাহারিগের আন্তরিক 

সুখের পরিসীমা নাই, এমত সকল বাক্তি সংসারের 

ইতর চিন্তা ও ব্যতিব্যস্ত জনমণ্ডলীর সহবাস পরি- 
ত্যাগ করিয়া নৈসগিক লামান্য শোভাবলোকনে 
অত্যন্ত পুলকিত হন ।--- 

“সামান্য কমস্ুম-কলি কন্দলে কলিত। 

সামান্য বিহজনাদ পবনে চলিত। 
সাধারণ সূর্ধা আর সমীর, আকাশ । 

তাহার নিকটে যেন স্বর্গের পৃকাশ |” 
এইরূপ কৰি এবং কবিতার পৃশংসা বিশেব- 

মতে করিলে তাহ। গন্থ-পূমাণ হইয়া উঠে, অতএব 
আর বাছল্যোক্তি না করিয়া এ স্থলে এতাবনাত্র 
বলিয়া শেঘ করি যে, হে স্বরদেশীয় মহাশয়বর্গ, 
আপনারা ঘূণিত উলঙ্গ আদিরষের কবিতার পম 
পরিহাগপৃর্বক বিমলানন্দদায়িনী কবিতার পীতি- 
রসে পুবৃত্ত হউন্ন | ইতি। 



স্ভিনী-উঙ্গাঞ]াল 
গযগ এপ এসব ৬০০০০০০ম্ত ক 

সূচনা 
নবীন ভাবক এক ভ্রমণ কারণ । 

ভারতের নানা দেশে করি পর্যটন || 
অবশেষে উপনীত রাজপুতানায় | 
বস্ুধা বেষ্টিত যার কীন্তি-মেখলায় || 
দেখিলেন আজামীল-পূরী আজমীর । 
যশল্ীর যোধপুর আব বিকানীর || 
কোটা বুদি শিখাবতী নীমচ সারয়ে। 
উদয় উদয়পূরে পুফৃল্ল-হৃদয়ে || 
ভায়পিংহ-পুরী জয়পুৰ চারুদেশ। 
যার শোভা মনোলোভা বৈকণ্ঠ বিশেষ | 
ভ্রমি বছ রাজপ্রী সানন্দ অন্তরে | 
পৃবেশেন একদিন চিতোব নগরে || 
দেখেন অচল এক' অতি উচচতর | 
তার নিমে শোভাকর স্মন্দর নগর | 
গিরিপথে শোভে গড় পাচীর-বোষ্টত ৷ 
রাজচতক্রবত্তী হিন্দু-সূর্ধয * পৃতিষ্ঠিত || 
ধরাধর-অঙ্গে শোভে নানা তরুবর । 

নয়নের পৃণীতিকর ওষধি বিস্তর || 
কোন স্বলে মৃদৃত্বর করি নিরস্তর | 
উগরে নিরব রচয় মুক্তা-নিকর || 
তরুণ অরুণ ভাতি জলে কোন স্থলে । 
পৃবালের বৃষ্টি যেন হয়েছে অচলে || 
কোথাও তটিনীকুল কৃল কৃল স্বরে। 
শেখরের শ্যাম-অঙ্গে চার শোভা করে ॥। 

*উদয়পুরের রাণার্দিগেন আদি-পুরুঘ বাপৃপা- 
রাও অন্যান্া উপারধ্ধি মধো এই গৌরবাত্বক 

উপাধি গহণ করেন। 

যেন রধূপতি-হৃদে হীরকের হাব | 

ঝলমল ভান করে কবে অনিবার || 
' বিবিধ বিহুঙ্ে নানা স্বরে গান করে । 

সন্থাপীর তাপ দর মন-পাঁণ হরে || 
আহা এইরূপ শোভা অতি অপরূপ 

উলয় ভাবুকের বিভাবনা-কপ | 
মরসী সরিৎ সিন্ধু শেখর সুন্দর । 
গগন গহবর বন নিবঁরনিকর | 
দিনকর নিশাকর নক্ষব্রমণ্ডল। 
মেঘগালে তড়িতের চমক উজ্ত্বল || 
ইহ খলু নিগর্ণেন শোভা অনুপম । 
মাহে ভান ভাবুকেব বিলাসবিভ্রম | 

সে সখের তুল্য স্বখ আর কিবা হয়? 
দৈব-অনুগ্হ ভিনু অনুভূত নয়।। 
দেখ দেখি ভবভূতি আর কালিদাস। 
কাব্যে মেই রগ কিবা করিলা পৃকাশ।। 

মহামহীপালগণ সভার ভিতর । 
মহাবতুরূপে খ্যাত দেশ-দেশাস্তর || 
কিন্ত তারা সেই সব সভার বিঘয় | 
না বণিয়। কিছুমাত্র ভাব রসময় || 
পৃকৃতি রূপের ছটা করি দরশন। 
করেছেন কাব্য স্ুধা-সার বরঘণ || 

পাঠমাত্রে লোমাঞ্চিত হয় কলেবর | 

ধন্য ধণা কাব্যশক্তি বসের সাগৰ || 
আয় মন! চল যাই সেই সব দেশে । 

যথায় পৃকৃতি সাজে মনোহর বেশে | 

দেখিবে বিচিত্র শোভা শৈল আব জলে। 
শুবণ জুড়াবে তটিনীর কলকলে || 
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কন্দরে কন্দরে ফুটে কৃসথম অশেষ । 
শরীর জুড়ীবে যাবে সমুদায় কেশ।। 

এইরূপ নানা শোভা দেখিতে দেখিতে ৷ 
পথিক উঠেন দুর্গে পুলকিত চিতে | 
বিশেষ দর্গম পথ পাঘাণে বচিত। 
ভূঁজঙ্গের গতি গম ক্রোশ পরিমিত || 

ক্রমে ক্রমে পবিহার করি ছয় দ্বার । 
উপনীত যখা সিংহদ্বার সবিস্তার || 

অতিশয পুরাতন কীন্তির পৃকাশ | 
হইয়াছে কত তরু লতার নিবাস || 

খচিত বিবিধ কার্যা দ্বানদেহময় | 
মন্তিয়ান কত শত দেবী-দেবচয় || 

যবনেব কার্ধা তাহে নহে দৃশ্যমান | 

দ্বার মেন কতান্ছের ফাটক সমান ।। 

তদন্তে শোভিত দেবালয় দুই ভিতে। 
পণ্যবীণি পর্ন সারি সারি পশাৰিতে || 
বৃহত্তর মনোহব পাসাদ পৃচুব। 
কাল-দন্তে পতিক্ষণ হইতেছে চর || 
নগরাঁধিষ্ঠারী কর হত্রী মহাদেবী। 
চিতোবধের সর্দলাশ মান পদ সেবি || 

বযেছে তাহার মঠ পর্দত-পমাণ। 
অই্ভঙ্ঞা করি-অরিপবে অধিষ্ঠান || 

মহাকাল এক-লিক * শিন অনুপম | 

নন্দিব-সমীপে কত দণ্ডীর আশম || 

এ সকল নিনখিয়ে পথিকেব চিত । 

মলিনতা মেঘজালে হইল জড়িত || 
মানসে কবেন চিম্তা কোথায় সেদিন । 

যে দিনে ভাঁরতভূমি ছিলেন স্বাধীন || 

অসংখ্য বীরেষ যিনি জনা-পদায়িনী | 
কত শত দেশে বরাজ-বিধি বিধায়িনী || 
এখন দর্ভাগ্যে পরভোগ্যা পরাধীনী | 

যাতনায় দিন যায় হয়ে অনাথিনী || 
কোথা! সে কীরত্ব আর বিক্রম বিশাল । 
সকলি করেছে গাস সব্বভুক কাল | 

০০ পপ 

৬ বাপৃপারাওর ইষ্টদেবতা এই শিবলিঙ্গের 

রঙ্গলাল-পগ্রস্থাবলী 

এই যে ভীঘণ দূগ না জানি কাহার? 
কত বীর করেছেন ইহাতে বিহার | 
এখন দরিদ্র-দশা দৃশ্য সব্বস্থানে। 
মলিনতা পবলতা যেখানে সেখানে | 
কোথায় উৎসাহ রঙ্গ হাস্য মহোৎসব ? 
তেজোহীন জনগণ যেন সব শব। 
এইরূপ ব্যাকূলিত হয়ে -চিন্তাকলে । 
আইলেন শেঘে এক পরৌবর-কূলে || 
ঢল ঢল করে জল বিমল উজ্জল । 
সন্তশ্নণ করে তাহে রাজহংসদল ॥ 
চারি ধার বাঁধা তার বিমল উপলে। 
অদ)াপি পতিত নহে কালের কবলে ।। 
তার দাঝে চারু দীপ রচিত পাঘাণে । 
হেন মনোলোডা শোভা নাহি কোন স্থানে ॥ 
তাছে রম্য হন্্্য এক অতি পুরাতন । 
হুতভাশনে দগ্ধ পায় হয় দরশন। 
দেখিয়ে পথিক মনে ভাবেন তখন । 
কি ছেতুহইল ইথে এহেন বরণ ? 
এমন সমযে এক প্রণাচীন বাযণ। 
সৃণনাশয়ে জলাশয়ে দিলেন দশন || 

করপুটে জিজ্ঞাসেন পথিক তাহারে | 
কিছ দ্বিজ, এই পূরী বৃত্তান্ত আমারে |”? 
বিপু কন, “শুন ওহে পথিক সুজন । 

করুণা রসের সিন্ধু স্থান-বিবরণ || 
শবণেতে দ্রব হয় পাঘাণ-হৃদয় | 

অভাবূক হৃদে হয় ভাবের উদয় || 

রাজ-পুত্র ইতিহাস সমুদ্র সমান | 
এই সে চিতোর-পুরী তার আদ্যস্বান || 
ব্রেতায় ছিলেন সূর্যযবংশ দণ্ধর। 
্বাপরেতে চন্দ্রবংশ খরার ঈশুর || 
কলির প্রারন্তে পুনঃ ভানুক্ল-ভূপ । 
যাহাদের বীরত্বের নাহি অনুরূপ ॥ 
দেব-বংশ শীলারিত্য বিখ্যাত ধরায়। 
যার বংশজাত বাপৃপারাও-মহাকায় ॥ 
একলিজ শিব পূজি বীরত্ব ধরিল। 

পরুত মন্দির নাগিন্দ্রনামক স্থানে আছে, এ 

নাগিন্দ্র উদয়পূর হইতে পঞ্চ ক্রোশ অন্তরে স্থিত। 
একলিঙ্গের পৃূজকেরা হারীত খঘির বংশধর ৷ 

মোরি-বংশ মাতুলের সামাজ্য হরিল | 
করিল অশেঘ কীত্তি কি কব বিশেষ। 
হরিল বিক্রমবলে যবনের দেশ ।। 
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একচছত্রা অবনীরে করে মহাবীর | 
দূরন্ত দুর্দান্ত য়্চেছে ভয়েতে অস্থির || 
ইরাণ তুরান আদি কত শত স্থান। 
কাবুল কাশ্টীর ফান্দাহার কাকফ্রিস্তান || 
ইত্যাদি অনেক দেশে হইলে বিজয় | 
করিলেন কত রাজকন্যা পরিণয় ॥ 
জন্মিল অসংখ্য বংশ হিন্দু মুসলমান । 
হিন্দু সূর্যযবংশী খ্যাত যবন পাঠান ॥ 
শতবর্ঘ বয়ংপারণ্ডে সেই মহাশয় | 
সশরীরে স্বর্গগত কবিচন্দ্র * কয় |! 
সুখাসনে পরাণ পরিহরে নৃপবর | 
চারু চীন-ব্সনেতে বৃত কলেবর || 
চারিধারে অমাত্য আত্মীয়গণ বসি। 
নক্ষব্রমণ্ডলে যেন মেঘাচছন্ শশী || 
আবরণ বিমোচন করি তার পর। 

অদ্ভুত নিরখি সবে বিসত অস্তর || 
না দেখে পর্যক্কে মহীপতি-মৃত-কায়। 
কেবল পুফুলপ পদ্য-জাল 1 শোভা পায় || 

স্রেন্দ্র-লোঁকের পায় জুরূভি বহিল। 
নন্দন-কানন সুখে সকলে মোহিল || 

ধন্য ধন্য বাপৃপারাও কীত্তিকলাধর । 

ধন্য বীর্যয-বিভূঘণ ধন্য বীরবর ॥ 
সৈই বংশে কত শত নৃপতি পৃভৃত। 
চিতোরের অধীশৃর নানা গুণযুত ॥ 
তের শত একত্রিংশ সংবৎ বৎসরে । 
বরিত লক্ষাণসিংহ সিংহাসনোপরে || 

কৃমার লক্ষণ নহে পাগ্ত-ব্যবহার । 
রাজ্য করে ভীমসিংহ পিতৃব্য তাহার || 
যাঁর পিয়তম৷ সে পদিননী মনোরমা | 
রূপে, গুণে, জ্ঞানে, অবনীত অনুপমা || 
যাহার রূপের কথা শুনি দিল্লীপতি। 
চিতোর ধেরিল আসি হয়ে ক্ষিগ্তমতি || 

৩০১১১ 

* ইনি পৃথুরাজের পময়ে মিরর 
পুধান কূলকবি ছিলেন। 

1সেই পদ্াপৃঘপসমূহ সরোবর মধ্যে রৌপত 
হইলে বৃদ্ধি পাইতে থাকিল। এইরূপে উপন্যাস 
নশৌশেরয়৷ ভূপতির মুত্যু বিষয়ে কথিত হয়। 

১০ 

রাজ্যলোপ, বংশলোপ পণ্ড হয় তায়। 
ধ্যান মাতা * রাক্ষসীর ক্ষধার জালায় || 
তথাপি পদ্দিনী সতী, সতীত্ব রতন । 
না দিলেন যবনেরে করি পাণপণ ॥ 
অতুলিত রূপ, গুণ, সতীত্ব সহিত। 
অপিলেন অগ্িশ্বাসে রাখিতে স্বহিত | 
হের রে পথিক ঘোর গতীর 1 গহ্বর । 
এই স্বানে দগ্ধ পদ্িনীর কলেবর ॥| 
দেবস্থলীরূপে গণ্য করে যত নর। 
রক্ষকশ্বরূপ আছে কাল বিঘধর || 

স্থগিত চকিত নেত্রে পথিক তখন । 

কতাঞ্জলি করে করিলেন নিবেদন || 
“কহ দ্বিজ মম পূতি হয়ে কৃপাবান্। 
বিবপ্সিয়৷ পদ্বিনীর চারু উপাখ্যান || 

পদিনী-বর্ণন। 

দ্বিজ কন, “হে সুজন, কর মন সমপণ, 
পদ্িনীর বিচিত্র কথায়। 

চৌহান কৃলের দীপ, সিংহল-দ্বীপের নুপ, 
বিখ্যাত হামিরশঙখ রায় || 

তার কন্যা মনোরমা, তিলোত্তমা কিবা রম।, 

গদিনী সৌন্দ্য-সার-ভাগ। 

ভীমসিংছে দৃহিতায়, দিলেন হামিৰ বায়, 

সহ যখাযোগ্য অনুরাগ ॥ 
যেমন পর্দ নী সতী, মিলিল তেমনি পতি, 

রাজক্লে-চক্রবন্তাঁ ভীম। 
ধন্মে ধর্মুপু্র সম, রূপে সহদেবোপম, 

বীর্ষে পার্থ বিক্রমেতে ভীম || 
যোগ্য পাত্রে মিলে যোগ্য, সুধা সুরগণ-ভোগ্য, 

অসুরের পরিশূম সার । 

* ইনি রাজপূতনার শ্য়েসী কৃলদেবতা। 

বাপৃপা ইস্হাকে স্বীয় শৃশুরালয় বন্দর দ্বীপ হইতে 
আনয়নপৃর্বক চিতোরে পুতিষ্ঠিত করেন। 

1 রাজপৃতনার কোন কবি কহেন, এ গহবরের 
গর্ভে এক অক্টালিকা আছে। 
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বিকশিত তামরসে, অলি আসি উড়ে বসে, 
তেক ভাগ্যে কেবল চীৎকার | 

মাধবী মাকন্দ কায়, পুকাশিত পৃতিভায়, 
বল তাহে কি শোভা অতুল । 

আকন্দের দেহোপরে, য্দ্যাপি বিরাজ করে, 

দেখিলে নয়নে বিধে শূল || 
সব্ব-সুলক্ষণৰতী, ধধাধামে যে যুবতী, 

লোকে বলে পদ্দিনী তাহারে। 
সেই নাম নাম যার। সেরূপ পুকৃতি তার, 

কত গুণ কে কহিতে পারে ? 
পতিবিতা পতিরত।, 

আবিভূতা হাদি-পদ্যামনে | 
কি কব লভ্জার কথা, 

মৃত্রপায় পর-পরশনে || 
থাকক গে পরশন, পরমূুখ দরশন, 

সহনীয় না হয় সতীর। 
দৃষ্টিমাত্র সেই ক্ষণে, সরমের ছতাশনে, 

দগ্ধ হয় কোমল শরীর || 

পদ্ধিনীর পদ্য নেত্র, বিনোদ বিহার ক্ষেত্র 
বীড়া তাহে মদ! ক্রীড়া করে। 

পলকেতে পতিপলে, বঙ্ষিম কটাক্ষ ছলে 
চারিদিকে অমৃত সঞ্চবে || 

সতীর শুভদা দৃ্টি, করে নান! অখ স্যরি 
অনলের বৃষ্টি পাপিজনে। 

সতীরে হরিতে আশ, যে কবে তাহার নাশ, 
ভাব কি দৃ্দশ। দশাননে || 

পর্দিনী রূপের নিধি, বিরলে গড়িল বিধি, 
নীর নিধি নন্দিনী সমান । 

কি ছার পদ্িিনীচয়, সহ বিস-বিসলয়, 
পৃকরে পৃকাশে অভিমান | 

অতুলন। রাজকন্যা, ভুবনে ভামিনী ধনটা, 
অগ্নগণ্যা বূপসী-সমাজে | 

কিরূপ তাহার রূপ, কি বণিব অপরূপ, 
বণিতে বিবর্ণ বর্ণ লাজে ॥ 

কোন মৃঢ় চিত্রকরে, পদ্[দেহ চিত্র করে, 
করিলে কি বাড়ে তার শোভা ? 

ঘা! সেই কোকনদে, মাখাইলে যৃষগদে 

অতি সুখ লভে মধুলোভ। ? 

অবিরত স্ুশীলতা, 

লতা৷ লজ্জাবতী যথ।॥ 

রঙজগলাল-গ্রস্থাবলী 

কঘিত কাঞ্চন কায়, কিবা কার্ধয সোগাগায়, 
কিব! কার্যয রসানের ছটা ? 

হেন মুর্খ আছে কে হে, দিব ইন্জধনু দেহে, 
অভিনব রূপরঙ্গঘটা ? 

জ্বালিয়ে ধৃতের বাতি, পুথর ভাস্কর ভাতি, 
বৃদ্ধি করা দূরাশ৷ কেবল। 

কি কাজ সিন্দুরে মাজি, গজমু্তাফলরাভি, 
মারজিলে কি হয় সমুজ্জল ? 

সেইরূপ ভূপজার, রূপ গুণ চমৎকার, 
বর্ণনায় ব্যর্থ আকিঞ্চন। 

মুগপতি যুখপতি, দ্বিজপতি গজমতি, 
তিলফুল কোকিল খঞ্জন | 

এই সব উপমার, পৃয়োজন নাহি আর, 

নব কৰিজনের বাঞ্চিত। 
কহিলাম যতগুলা।, পদ্িনী রূপের তুল।, 

কেহ নহে সকলি লাঞ্ছিত | 
এই শ্ুতি পূর্বাপর, যুবতীর মনোহর, 

রূপ দৃষ্টে মুগ্ধ মুনি নরে। 
কহ কোন নুপমুনি, রূপের ব্যাখ্যান শুনি, 

মজিয়াছে পঞ্চশর-শরে ? 

পদ্িনী-রূপের যশ, পরিপূর্ণ দিক দশ, 
শত মাত্র দূরস্ত যবন। 

না শুনিল কার মানা,  সিংহপুরে দিল হানা, 
সঙ্গে লয়ে সেন আগণন ||" 

চিতোর আক্রমণ । 

গাজিল সধন, সেনা অগঁণন, 

করিবারে রণ চলিল। 

শরোপরে তাজ, যত তীরন্দাজ, 

সাজ সাজ সাজ বলিল || 

ধলায় গগন, ধুসর বরণ, 
অদৃশ্য তপন হইল। 

মনে পেয়ে ভয়, 
নিভৃতে আশুম় লইল || 

ব্ঘম “বিশাল, মদে মাতৌয়াল, 
করিযৃথ কাল ছুটিল। 

পঠেতে-আমরি শোভে সারি সারি 
তাছে ধনুধারী উঠিল | 

কলবতীচয়, 
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মণি মৃক্তা কাজ, ঝুলেতে বিরাজ, 
রবি ছবি লাজ পাইল । 

কোমল কমল, 

শোভা নিরমল ছাইল || 

অগণিত বাজী, কিবা তাজি রাজি, 
| আসোঁয়ার সাঁজি ধাইল। 

করে করবাল, পিঠে বাধি টাল, 

যত সেনাপাল যাইল || 

হলে। ছলস্থল, করে করি শল, 

কত সেনাকল সাভিল। 
শ্ন্যরাজপুরী, বিগত মাধূরী, 

ভৌ ভে রবে তরী বাজিল | 
চলে গেনাদলে, তৃণহীন স্থলে, 

জরলাশয়-্ভল শুকাল । 

হে'রিতে করাল, চলে পালে পাল, 

নাহিক সকাল বিকাল || 

উঠে ডাক হাক, বাজে 

কত শত শাক ফুঁকিল। 
স্ব্ী কত মতে, 

হিন্দু-বধ-ৰৃতে ঝৃ'কিল || 
দিল্লীর সমাট, গহ সেনা ঠাঁট, 

রর ত্যজি রাজ্যপাট মাঁতিল। 

স্থির নহে মন, তাহাতে মদন, 
নিজ সিংহাসম পাতিল || 

পদ্িনী সারণ, পদ্ধিনী মনন, 
পদ্িনী জীবন দহিল। 

পদিনী দর্শন, পদ্যিনী শবণ, 
সেই ভাবে মন মোহিল || 

পদিনী শয়নে, পদিনী স্বপনে, 

পর্দিনী বচনে রাখিল । 
সেইরূপে ধ্যান, করি রহে প্রাণ, 

সেইরূপ জ্ঞান টাকিল || 

পদি[নী উদ্দেশে, ছাড়ি নিজ দেশে, 
রাজপৃত দেশে আসিল । 

হয়ে কৃতৃহল, 

সম মখমল, 

জঁয়টাক, 

যবন যাঁবতে, 

যত সেনাদল, 

ভূপতিন্মঙল গাহিল || 
বাজে নওবৎ, স্থধাবৃ্টিবৎ, 

সেলানী তাবৎ টলিগ | 

এমতি বাজনা, মত্ত তীর জনা, 
সমরাগিকণা জলিল | 

কেবা কারে চায়, 

পূলয়ের পায় করিল । 

যে যাহারে পায়, লুঠে লয়ে যায়, 
কত লোক তায় মরিল || 

আসি অবশেঘ, চিতোরের দেশ, 

সংগ্রামের বেশ যুড়িল। 

নভঃস্বল ঢাকা, সহজ পতাকা, 

যেমন বলাকা উড়িল।। 

বিঘম কাওয়াজ, গোলার আওয়াজ, 

তত পোলন্দাজ দাগিল। 

মনে খেয়ে ভয়, নব নারীচয়, 

ত্যঞজিয়ে আলয় ভাগিল || 

যঝনে উল্লাম, খল খল হাস, 

দূ চারি পাশ ঘেরিল। 
তীমপিংহ রায়, 'অধোভাগে চায়, 

পাঠান-পেনায় হেরিল || 

ক্ষত্রিয়-নিকর, ক্রোধে গরগর, 

পাচীর-উপর চড়িল। 

মারে মালধাট, যবনের ঠাট, 

দগের কবাট পড়িল । 

রাজপৃতনায়, 

বিগৃহ ও সন্ধির মন্ত্রণা 

শাবণের ধারা সম ধারা অনিবার। 

বুরজ হইতে পড়ে গোলা * একধার ॥ 
যেন ঘোর শিল৷ বৃষ্টির পতনে । 
ফুলদল দলে দলে দলিত সধনে || 
অথবা কর্তনীমুখে শস্যের ছেদন। 
অথবা হেমস্তশেঘে পাতার বারণ || 

* যদিও মোগলসম্াটি বাধরের জয় যুদ্ধ- 
ক্ষেত্রে তোপ-ব্যবহার পৃচলিত হয়, কিন্তু জপ সিদ্ধ 
কবিচন্ত্রের গৃঙ্থে নল গোলা প্রভৃতি অগৃযঙ্ত্রের 
উল্লেখ আছে ; সুতরাং বোধ হইতেছে, ভায়তবর্ধে 
অতি পুযাকালে গোলা-গুলীর ব্যবহাঈ ছিস.। 



প্৬ 

সেইরূপ দলে দলে পড়ে শক্রঠাট । 
সু. এই শব্দ মার মার, কাট, কাট || 
পলায় পাঠানসেনা৷ শাসগত পাণ। 
দলভঙক্ষ চতুরঙ্গ হারাইল জ্ঞান | 
থাকে থাকে ধিন্ছিল দূগের প্রাচীর । 

বাহ ছেড়ে ভাগে যত দেড়ে ধেড়ে বীর | 

শত্রুর পৃস্থান দেখি রাজপুতগণ। 
পিংহনাদে জয়নাদে পৃরিল গগন || 
বুজে বুরুজে ফেরে পদাতি কল । 
মাঝে মাঝে তোপ শব্দে কম্পিত অচল || 

পনক্বার পাঠানের সেনাপতিচয় | 
বিপক্ষে দেখিয়া শাম্ত রজনী সময় || 

দলে দলে আসি করে নগর বেষ্টন। 

পাতিল তোপের শেণী ভুডিতে তোরণ || 
গুড়ম গুড়ম গুম বছের আওয়াজ । 
শুনি সচেতন হয় ভীম মহারাজ || 
“সাজ সা” বলি আল্ঞ। দিলেন তখন | 
পনঃ প্রাচীরেতে উঠে যত সেনাগণ || 
দই পক্ষে ঘোরতর অস্ত্রের চালনা । 
মরিল অনেক সেনা কে করে গণনা || 
কালানল-সম অগি জলে ধু ধু ধু। 
যঝনের যুদ্ধনাদ আল্লা হু আল্লা হৃ || * 

রূধির পরবাহ বহে বিনাশ 1 পৃঝাহে । 
ভয়ানক ভাব আবির্ভাব হয় তাহে || 
মেতে সরবর্ণ ধরিল আকাশ। 

স্থানে স্থানে তোপমূুখে বিজলী পুকাশ || 

নীচে থেকে উঠে গোল৷ শূন্যে গিয়া ফটে। 
[চতোরের কত শত ঘর-ছ্বার টুটে | 
বাজারে লাগিল অগি দগ্ধ দ্রব্যরাশি। 
ত্রাহি ত্রাহি শব্দ করে যত , “বাসী | 
ফাটক-সমীপে কোন যোদ্ধা! যুদ্ধ করে । 
পৃত্র পরিবার তার গৃহে পুড়ে মরে ।। 
হাহাকার রবপূর্ণ চিতোর নগর । 
বালক বনিতা বৃদ্ধ অস্থির অন্তর || 

* লর্ড বায়রন কহেন, মুসলমানেরা এই যুদ্ধ- 
নাদকালে হ্. শব্দটা এরূপভাখে উচচারণ করে যে, 
তাহাতে এক পকার ভয়ানক ভাখোদয় হয় । 
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বিক্রমে কেশরী পায় রাজপুত্রগণ | 
পরম সাহসে সবে করে ঘোর রণ || 
পরাক্রমে ন্যন নহে দুরন্ত পাঠান । 
হিন্দুর বিনাশে পূণ্য, মনে দৃঢ় জ্ঞান || 

সজারুর পায় শস্্ সব্্বাঙ্গে শোভিত । 
ঝক মক চক মক পঞ্জা চারিভিত | 
মনে ভাবে দূর হৌক মিছে করি রণ। 
বিপদ ঘটিল এক নারীর কারণ || 
মজিলাম কামক্পে রূপ শুনে যার । 
একবার দেখা চাই সে রূপ তাহার || 
আসার আশার ফল লাভ হ'লের্বাচি। 
ইহার অধিক মিছে মনে মনে আঁচি।। 
নাহি চ|হি' রতুভার চিতোরের দেশ। 

দেখিব সে মোহিনীরে এই ধার্ধয শেঘ || 
এত ভাবি পত্র লিখি দূত পাঠাইল। 
সন্ধির পতাকা শুভ্র শূন্যে উড়াইল || 
দূত-আগমনে দ্বারী রাজারে জানায় । 
পত্র লয়ে বিদায় দিলেন তারে রায় || 
পত্রপ।ঠে ক্ষত্রপতি দ্বিগুণ জলিত। 
ঘন বহে দীর্ঘশাস চিত্ত চপলিত || 

ভাবে হায় মম পাণ থাকিতে শরীরে । 
যব্নে কি দেখিবেক পদ্দিিী সতীরে ?. 

ধিক মম বাছবলে ! ধিকৃ এ জীবনে ! 
ধিক্ ক্ষত্রকূলে জনা ! ধিক্ রাজ্যধনে। 
অনাহারে দূগ মধ্যে যায় যাক পাণ। 

মরুক সকল সৈন্য ক্ষত্রিয়-সম্তান || 
এত অপমান সহ্য না হবে কখন। 

না! দেখাব পদ্গিনীরে থাকিতে জীবন ।। 
সাংবী সতী পতিবতা অতি গুণবতী। 
এ কথা তাহারে কবে কোন্ মৃঢ়মতি | 
এত ভাবি মুানমুখে সজল নয়নে । 
ধীরে ধীরে যায় রায় পর্দািনী-সদনে || 
একবার অগ্সর পূনঃ যায় ফিরে। 
করাধাত কাতরেতে করে কভু শিরে || 
হেনকালে পদিনীর পিয় সহচরী | 
চিত্ররেখা নাম তার পেয়সী কিছ্বরী | 
দূরে থেকে নৃপতিরে করি নিরীক্ষণ । 
কহিলেক মহিধীয়ে লেই ধিবগ্ণ।| 
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শুনি সতী চলিলেন চঞ্চল-চরণে | 
করঙিণী ধায় যথা কৃরঙ্গ দর্শনে || 

রাজ-দম্পতির কথোপকথন | 

আসি ধীরে ধীরে, নিরখি পতিরে, 
নেত্রনীর পর্দিনীর | 

ক্ষবে বিন্দু বিন্দু, 
হইল মখ রুচির । 

গদগদ স্বরে, 

স্সপাসিক্ত ইন্দ্, 

কন নৃপবরে, 
আনা কেন পাণেশব ! 

হেরি ছেন ভাব, স্বভাব অভাব, 

অশ্বন্পাত দর দর ? 
অধর মধুর, ববণ সিন্দর, 

আজ ছে পাণ্ডুর কেন 
আধার সর, স্ধাংশ-বদণ, 

শাচছণ পাঁসেতে যেন ।। 

কেম হে' উদাসী, আমি তব দাসী, 
কও ছে মনের কথা ? 

আমার কারণ, বুঝি হে রাজন্ ! 
্ পেয়েছ পাণেতে ব্যথা £ 

আমারি কারণ, 
দেশে এত “অমঙ্গল । 

আঁমি অভাগিনী, তব সোহাগিনী, 

তাই হে' রণ পৃবল।। 
যদি ওহে প্রিয়, সামানা ক্ষত্রিয়, 

ধরণী হতো এ দাসী । 
তবে হেন রণ; দৃরাত্ব। 

করিত কি হেথা আসি? 
পরিপৃণ খনি, কত শত মাণ, 

কে তার সন্ধান লয়? 

খনি-কণ্ঠহারে, নিরখি তাহারে, 
চোরের লালসা হয় || 

কি কঝ অধিক, ধিকৃ পাণে ধিকৃ, 
শুন ওহে পাণাধিক। 

ধিক এ জীধনে, ধিক সে যৌবনে, 
রূপে গুণে বিক্ৃধিহ | 

হয় এই রণ, 

যবন, 

কেন বা আমায়, 

করিল লাবণাবতী ? 

দরিদ্রের দারা, করূপা যাহার, 

আমা চেয়ে স্তুখী অতি |।"" 

এইরূপে রাণী, খেঁদে কন বাণী, 
পর্গপার্ণি হানি শিবে। 

শুনি ঘপমণি, অধৈর্য অমনি, 
অভিঘিক্ত অশ্নীরে || 

বাহু পসারিয়া, আলিজন' দিয়।, 

রাণীরে লইয়া কোলে । 

আদর করিয়া, 

কহেন মবুব বোলে ।। 

কেন হে প্রেয়সী, বূপসী-পেয়সি, 

'পাপনায় অনুযোগ । 

কিবা দোঁঘ তব, কথা অসম্ভব, 

মম ভাগ্যে কর্্মভোগ | 

পাইলে রতন, করিয়ে যতন, 
.বছ শে কাল হবে। 

কেহ পদে পদে, মজিয়ে বিপদে, 

দল্স্য-করে পাণে মবে || 

তুমি হে আমার. পাঁণের আধার, 
পাণ দিব তব লাগি। 

যাক্ রাজ্য ধন, নাহি' পুয়োজ'ন, 
হই হব দৃঃখভাগী ॥| 

সব দিব ডালি, তবু কুলে কালি, 
প্রাণসত্তে না হইবে | 

হাজার রাজার, রাজ্য কোন্ ছার, 
তব মূল কেবা দিবে? 

কি কব বচন, ৮ ক্রোধ-হুতাশন, 

কহিতে জ্বলিত হয় ? 

তাই হে আমার, আজ এ পকার, 

হইয়াছে তাবোদয় || 

সন্ধির আশয়, 

ফেঁদেছে এ লিপি-ফাঁদ। 

তবে ফিরে যায়, দেখিবারে পায়, 

যদি তব মুখ-চাদ || 
রাজ্য নাহি চায়, 

না কছে এ যো রণ! 

ধিক বিধাতায়, 

অধর ধরিয়া, 

শত্রু দূরাশয়, 

ধন-পিপাসায়, 
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শুধু স্বলোচনে; তব চন্দ্রাননে, 

নিরখিবে এই আকিঞ্চন | 

এ পণ তাহার, কেমনে স্বীকার, 

করিব থাকিতে পৃণাণ | 

জ্বলনে পশিব, 

না সহিব অপমান || 

রাণী শরেশবে, 
কহিছেন ম্দস্বরে। 

“কেন হে উদ্দাস, এপ নৈরাশ, 

সব্বনাণ মোর তরে || 

দৃর্জন-দলন, স্ুজন-্পালন, 
এই তো রাজার নীতি । ্ 

না হবে সাধন, 

সাধর পালন-রীতি || 
যবনে, পরাভূত বণে, 

করিবারে না পাবিলে। 

পখর পুবল, সমর-অনল, 

নিবাও সন্ধি-সলিলে || 

পাল প্জাকূল, হয়েছে আকল 

অনাহারে নষ্ট হয়| 

একের কারণ, মরে অগণন, 

এদঃখকিপুাণে সয়? 
নিরখি আমায়, শত্রু যদি যায়, 

সব দিক্ রক্ষা পায়। 

তবে হে আমারে, দেখাও তাহারে, 

নিরুপায়ে সদৃপায় | 

সাক্ষাৎ আমায়, যদি দেখে রায়, 

হবে তবে কূলে কালি । 

দেখক দপণে। ছায়া দরশনে, 

বংশেতে না রবে গালি 11? 

এ কথা সতীর, শুনি ভূপতির, 

আনন্দের নাহি পার। 

অতি কৃতৃহলী, ধন্য ধন্য বলি, 
পৃশংঘা! করেন তার || 

“তুমি বৃদ্ধিমতী, অতি-্পাধবী সতী, 
রমণীর শিরোমণি | 

তোমার সুযুক্তি, সুমধুর উক্তি, 
শুবণে সৌভাগা গণি | 

গীরল তখিব, 

উত্তর উত্তরে, 

দৃ্-নিসৃদন, 

বদযপি 

, কিন্ত স্ুবদনে, 

কি করে কৌশল ? 
অসার গণনা করি। 

তুমি দেবী-অংশ, ধন্য ক্ষত্র-বংশ, 
যাহে তব অবতরি || 

এই ভয় মনে, 

হইতেছে হে আমার | 

মুকরে 'আকতি, হেরিতে স্বীকৃতি, 

পাবে কি সে দূরাচার ?” 
কহেন মহিষী, “ভাবনা ঈদৃশী, 

করা হে' উচিত নয়। 

ধিক মদ্ত্রিদল, 

পরাস্ত যে জন, সন্ধি-সংস্থাপন, 
তাহাি বাসনা হয় ।। 

রাবণ-সোসর, দিল্লীর ঈশ্র, 
বদিও পরাস্ত নছে। 

তার সেণাকল, হয়েছে আকুল, 

তাহাবি লিপিতে কহে || 

অতএব রায়, দর্পণে আমায়, 
হেরিতে সন্ত হবে। 

শত্র-হস্তে শেষ, মুক্ত হবে দেশ, 

কৃ রব না রবে ভবে |”? 
শুনিয়ে ভূপতি, সুযুক্তি ভারতী, 

মানস পৃফল্ল অতি। রঃ 
পত্র লিখি রায়, পাঠান যথায়, 

পাঠান চঞ্চজ মতি || 

পদ্[নী-পরদর্শন 

দিল্লীপতি যবন তপাল, 

আজ তার পৃ.সন্ কপাল । 
সুপৃভাত শুভক্ষণে, সহিত অমাতাগণে, 

পত্রপাঠে আনন্দ বিশাল || 

গোহিবারে মোহিনীর মন, 
কত মত সজ্জা সুশোভন। 

করিতেছে নান৷ অঙ্গে, কত রূপ রাগ রঙ্গে, 

ভাবভঙ্গে বমণীমোহন || 
চারুশেরপেচ শিরোপর, 
উদচ্ছে তার দুলিতেছে পর । 
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নানারাপ রতু তায়, নিরমল পৃতিভায়, 
ঝলমল করে নিরন্তর || 

গজমুক্তাফলে কোন স্থলে, 

সূ্য্যকান্ত মণিশ্ণী জলে। 
কোথায় বৈদূর্যয ভাতি, কোথা হীরকের পাতি, 

ভানু-পুভা হবে পৃভাস্ছলে || 

কঘিত কাঞ্চনে স্ুরচিত, 

নান৷ রতুরাজি-বিখচিত। 
কবচ শরীরে আটা, কটিবদ্ধ হীরাঁকাটা, 

কটিতটে কিবা বিরচিত || 

জঘন্য নগণ্য বামাকলে, 

মণির ছটায় যাঁয় ভুলে। 

পাদ্নী সুশীলা সতী, পতিবতা পৃণাবতী, 
অকলঙ্ক শশী ক্ষত্রকলে || 
পতিধন মনে মনে গণি, 

পতিরপ ধনে ধনী ধনী । 

অন্য ধনে তৃচছভাব, পতিরূপ আবির্ভাব, 
হৃদয়*্গগনে দিনমণি || 
জ্ঞানহীন যবন-কৃমার, 
এমন' অবোধ কোথা আঁব ? 

দেখাইয়ে রতুাবলী, পদ্বিনীর মন টলি, 
হরিবারে বাপনা সঞ্চার || 

ছেথা ভীমগিংহ মহারাজ, 

বাব দিয়ে অমাতা পমাজ | 

মন্ণ। এরূপভাবে, কিরূপে যন্ত্রণা যাবে, 

কিরূপেতে' রক্ষা পাবে লাজ || 

কোন স্বানে গিয়া কি পৃকারে, 
শক্রর শিবিরে কি আগারে। 

সহ সব সহচরে।, দেখাবেন দিলীশরে। 

সঙ্গে লয়ে নিজ বনিতাবে || 

অবশেঘে এই স্থির হয়, 

পৃকাশে দেখান যোগ্য নয় । 

বিহিত নিভৃত স্থল, না থাকিবে সৈন্যদল 
রবে মাত্র নরপতিত্থয় | 

নয়নেতে না হইবে লক্ষণ, 

উভয় দলের সেনাপক্ষ | 

আঁয়ুধ-বিহীন রবে, 
পদাতিক কিবা সেনাধ্াক্ষ | 

না লতিধবে সীম। সবে 

৭ 

চিতোর গড়ের ছয় দ্বার, 
মধ্যে মধ্যে পরিখা বিস্তার | 

তার মধ্যে মধ্যে গড়ে, বন্ত্রের কাণ্ডার পড়ে, 

কি বণিব তাহার বাহার | 

স্থানে স্বানে হীরক ঝলকে, 

ভানুকরে পলকে পলকে । 

মণিময় চন্দ্রাতপ, জলে রতু দপৃ দপৃ, 
যেন মেঘে দামিনী ঝলকে || 
চারিধারে গজমুকৃতার , 
ঝালরেতে শোভা চর্মৎকার | 

ভিতরেতে দূই খণ্ড; সুবর্ণ-মগ্ডিত দণ্ড, 
স্থানে স্বানে স্থশোভিত তার || 

যেখানে পর্দিবী পৌর্ণমাসী, 
পৃকাশিতা হইবেন আসি । 

সেই স্থান এইরূপ, নচনা করেন ভূপ, 
বিহিত গোপন 'অভিলাঘী | 

গুপ্ত রবে কামিনীর কায], 

দৃষ্টি মাত্র হবে তাঁর ছারা | 
সহচরা ভার মাঝে, 'অকলক্ক শশী সাজে, 

উদদতা হাবেন নৃপজায। || 
সমাগত হইলে সমম, 

দিল্লীপতি হইল উদয় | 

অগরসব হয়ে বাঘ, হালিঙ্গিয়ে বাদশায়, 
লমে যান কিয়া বিশয় || 

অনন্তর যবন-ঈশর, 

পূবেশিযে কাঞার ভিতন। 
বণিলেন মিবীক্ণূ, তিন দিকে 'আচচাদন, 

একদিকে মুক্র ন্দন || 
দর্পণেব চার আববণ, 
ভীমপিত্হছ করবেন মোচন । 

হইল মহেন্দক্ষণ, শঙ্থিব শাহার মন, 

সচকিত হইল লোচন || 

করিভেছে ডায়। দবশন, 

যেন পব মাষার রচন, 

কাচেতে কাঞ্চন-কান্তি, চিত্রনূপে হয় ত্রাস্তি। 

মোহিনী মুর্তি বিমোছন || | 
কভ্ ভাবে এমন কি হয়, 

চিত্র-চক্ষে পলক উদয়? 
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নয়ানে চাঞ্চলা আছে, কমলে খঞ্ধন নাচে, 

বিশ্বাধর অশন আশয় || 

সরোকহে হেরিলে খঞ্জন, 

অধিপতি হয় সেই জন । 

নৃপ হয়ে দেখে যেই, কি লাভ করিবে সেই, 
ভাব দেখি হে ভাবৃকগণ ॥ 
কটতর কটাক্ষের জোর, 

গবিমা-মাদক রসে ভোর । 

যেন আজাহতিব গাত্র, পরশ পাইবামাব্র, 

অনল জলিয়ে উঠে ঘোর ।। 

পবক্ষণে হেন জ্ঞান হয়, 

যেন চক্ষে ঘৃণার উদয় | 

বিধম অধব ভঙ্গে, যেন যবনের অঙ্গে, 

কালসর্প বিষ বরিঘয় || 
করি ছেন রূপ দরশন, 

যবন হইল অচেতন | 

ঢাঁষাতে হবিল জ্ঞান, উড়, উড় করে পাণ, 

স্বেদ-বিন্দ ঝরে ঘন ঘন।। 
একেবারে চকিত স্থগিত, 

' মহীপতি হইল মোহিত । 

নিপতিহ মহী। পরে, বাণী নান গৃাস্তবে, 

সহ বীরগণের সহিভ || 

নূলিহাবি মদনের বাণ, 
কোথা হেন আবাথ সন্ধান ? 

নোণগাশর নোগ ভঙ্গ, দ্বিজবাজ ক্ষত-অঙ্গ, 

তণতুল্যা হয় বলবান্ || 

দেখি কি আঁশ্চর্ধা পঞ্চশর, 
ত্রিলোক-বিভষী লঙ্ষেশূর | 

এই শবে ছ্বান-হীন, বার-দপ সব ক্ষীণ, 

না রহিল বংশে বংশধর || 

আর দেখ দেব পুরন্দর, 
অস্ত্র যার বজ ভয়ঙ্কর । 

সে বাসব বছজ ধরে, অতনুর ফুলশরে, 
করেছিল পশ্তর সোসর || 

এই যে দিল্লীর অধিপতি, 
বিক্রয-কেশরী মহামতি | 

হেরি রূপ-পতিরূপ, 
ধন ধন্য ধন্য রতিপতি। 

মোহিত হইল ভূপ, 

রঙ্গলাল-গ্রন্থাবলী 

না জাতি কি হইত তাহার, 
নিরখিলে পৃকৃত আকার । 
রাপ-রসে, পঞ্চশর-পরবশে, 

করিত জীবন পরিহার || 
ভীমসিংহ দূই করে ধরি, 
শাহরে তোলেন শীষ করি, 
অচিরাৎ, পুনরায় দৃষ্টিপাত, 
করিতেছে মুকুর উপরি || 
শূন্য হেরি মোহন মুকর, 
উদাসে পূরিল চিত্তপুর । 

বলে হায় কোথা গেলে! বিরহ অনল জেলে, 
দহিলে হে মানস বিধুর || 
এইরূপে ইন্দ্রপস্থপতি, 
বিহ্বল অতনু-শরে অতি। 

ভীমসিংহ লয়ে সঙ্গে, শিবিরেতে মোহভঙ্গ, 
ধীরে ধীরে করিলেক গতি ॥ 
সরল সুশীলমতি রায়, 
অবিশ্বাস নাহি' মাত্র তায়। 

হৃদয়েতে নাহি ভীতি, রক্ষা হেতু রাজনীতি, 
চলিলেন শক্রর সভায় || 

মৃগ্ধ হায়ে 

জ্ঞানলাভে 

ভীমসিংহের বন্ধন-দশ। 

দারুণ দূনীতি ,8 দৃরাত্বা দন্জ। 
সাধে যবনেরে হিন্দু না বলে মনুজ? 

অধাম্মিক বিশাসঘাতক দুরাচার। 
সকল জাতির পৃতি ঘোর অহঙ্কার || 
কপট লম্পট শঠ পাতকে পূলক। 
ন্যায়ান্যায়-বৌধহীন বি্ঘম বঞ্চক | 
সরল সুধীর হিন্দু নৃপচুড়ামণি | 

শান্তি হেতু দেখালেন আপন রমণা | 

রাখিবারে রাজনীতি আইলেন সঙ্গে । 
সন্ধি অভিলাঘে ভাসে আহ্াদ-তরলে || 

দরস্ত পাঠানপতি পেয়ে তারে করে। 

সেইক্ষণে কারাগারে লয়ে বদ্ধ করে ।। 

ব্যজ-ছলে ঢলে চলে কহিছে বচন । 

“এখনে পদ্দিনী আনি দাও ছে রাজন 
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যর্দি তারে নাহি পাই করিলাম পণ । 
সকলের আগে তব বধিব জীবন ।। 
পরে বিনাশিব সব কাল-বেশ ধরি । 
চিতোর করিব চূর্ণ গোলাবৃষ্টি করি || 
ভূপগুরাম-কৃত যথা ক্ষত্রিয়নিধন। 
রাজপুত-কৃলে না রাখিব একজন! || 
পশ্চাতে পদ্গিনী হরি করিব পস্যান । 
দেখিব তথন কেটা করিবেক ত্রাণ ? 
ছাড়াইব হিন্দয়ানী বত পূজা যাগ । 
ইমানে আনিয়] তার বাড়াব সোহাগ || 
তার ছায়৷ হরিয়াছে মম পাণ মন। 
পৃ্ণয়-শৃঙখলে তার বাঁধিব চরণ || 
হৃদয়-মাঝারে যারে সতত বেয়াই | 

হৃদয় উপরে তারে বসাইতে চাই ॥। 

কে আছে আমার সম ভূবন ভিতর ? 
আমি তার পূজা হয়ে যোগাইব কর || 
দিবানিশি পূজিৰ পুণয় পৃষ্পহারে । 
দেখি কে আমার এই পৃতিজ্ঞ। নিবারে ? 
অতৃএব বৃথা কেন বাড়াইবে গোল । 
পদ্িনীরে এনে দাও বাখ যম বোল |! 
সব দিক্ রক্ষা পাবে হইবে মঙ্গল। 
একেবারে নিবে যাবে সমর-অনল || 
ত্তোমার সহায় আমি রব চিরকাল । 
ক্ষভ্র-মাঝে তব তেজ বাড়িবে বিশাল || 

যি তৰ জাতি মারে কোন রাজপুত । 
আমি তারে তখনি করিব জাতিচ্যত || 
যর্দি কেছ তুচ্ছভাবে ভাবে হে তোমারে । 
একেবারে ছারেখারে দিব আমি তারে 11? 

যবনের বাক্য শুনি ভীমসিংহ রায় । 
ক্রোধে, ভয়ে, লাজে, খেদে' থর থর কায় ॥| 

অভিমানে অশ্ব আসি পৃকাশিতে চায়। 
লজ্জা আর ক্রোধ গিয়ে রুদ্ধ করে তায় || 
রাগের লোহিত রাগ উদিত নয়নে । 
অনল-পভাবে জল থাকিবে কেমনে ? 
অশ্্পথ-অবরুদ্ধ, স্বেদধার৷ বয় | 
অশ্রু যেন স্বেদরূপে হইল উদয় || 
শীতার্তের পায় ঘন কাঁপে কলেবর । 
নযনেতে জলে কিন্ত কৃশানু পুখর || 

১৯ 

যথা উচচ গিরিবরে শোভা মনোহর । 
নীচে হয় হিমবৃষ্টি উদ্বে ভানুকর | 
অথবা আগ গিরি স্বরূপ লক্ষণ। 
উপরে পাবক নিম হিম বরিঘণ || 
ক্রমে ক্রমে সে অনল হইল পঝল । 
সধনে চঞ্চল করে অচল অচল ॥| 
উগরয় অবশেঘে অগি রাশি রাশি । 
একেবারে সমুদায় যায় তায় শাশি।। 
সেরূপে নৃপতি বর্ধে বাক্য হুতাশন । 
স্তবূপু।র হইল সভাস্ব সব্বজন ॥। 

ক্ষত্রিয়ের ক্রোধানল অতি খরতর । 
বলে, “ধিক ওরে দুষ্ট যবন পামর | 
এই' কি যোদ্ধার ধর্ম রে রে দূরাচার ? 
এই কি রে রাজনীতি, ভদ্র ব্যবহার ? 
এই কি পৌরুঘ তোর পৃরুঘ হইয়া ? 
বাদৃশাহী অধর্মের আশৃয় লইয়। ? 
এই কি কোরাণে তোর লিখেছে ঈশৃর ? 
নিপট লম্পট শঠ কৃনীতি-আকর || 
যায় যাক্ ছার প্রাণ নাহি তাহে ভয় | 

দেখি কোন্ ম]চচ! বাচছা পদ্দিনীরে লয় ? 
যায় যাক্ রাজ্য ধন, যায় যাক দেশ | 

যায় যাকু বংশ ক্ষভ্রকৃূল হোক শেঘ || 

কোনমতে পদিনীরে না পাবি নিতে 
কার সাধ্য অকলঙ্ক কলে কালি দিতে? 
আনন কি কহিব তোরে ওরে দুষ্টমতি। 
তোর চেয়ে ক্ষত্রনারী হয় বীর্য্যবতী || 
আমি যদি মরি তবে দেখিস তখন । 
ভাল শিক্ষা দিবে তারা করি ঘোর রণ || 
সমরে ভাজিয়ে পাঁণ যাবে স্বর্গপূর | 
তাহাতে হইবে তোর ঘোর দর্প চুর 
ককর হইয়া কর যজ্ঞঘৃতে আশা ? 

অস্থুর কলেতে জন্ম জুধার পিপাসা ? 

খদ্যেতে উদ্যত হয়ে ভানুপূভা ধরে? 

গোম্পদ আম্পদ কভু হয় রতুকিরে £ 

দৈত্যদল-দলনার্থ দেবীর ছলন] | 

বিন্ধ্যাচলে হইলেন নবীনা ললনা || 

দতমুখে শুনি তার রূপের ব্যাখ্যান। 

হরিবারে দৈত্যনাথ হইল অজ্ঞান | 
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মরিল সবংশে শেঘে চামুণ্ডার করে।, 
সেইরূপ রে দূরত্ব! যাবি যম-ঘরে | 
দেবী-অংশে অবতীর্ণ পদ্দিনী আমার । 
যবন দানবকূল করিতে সংহার ||” 

এইনধপে ভীমসিংহ করিলে উত্তর, 
একেবারে ফুলে উঠে দিল্লীর ঈশর | 
সহস্ ভূজঙ্গ যেন শরীরে দংশিল। 
কিংবা কোটি করবাল হদে পবেশিল |! 
দাবানল পৃজলিত নয়ন-কাননে। 
ভয়ানক ভাবোদয় হইল আননে ॥ 

বদনে ন। স্ফরে বাক্য ওষাধর কাঁপে। 
রসনা অনল শিখ! ক্রোধানল-তাপে ॥| 

নীরস হইল কণ্ঠ স্বর নাহি সরে। 
কটমট বিকট দশনে শব্দ করে || 

ক্ষণ পরে কহে ঘোর গবিরিত বচনে। 

ওরে রাজপূত ভূত বাসন। মরণে ॥ 
তোর কট্ত্তরে মোর নাহি কিছু ক্ষতি। 
কিন্ত তোর কোনরূপে নাহি অব্যাহতি ॥। 
ভাল কহিলাম দৃষ্ট বুঝিলি বিরূপ । 
তার ফল হাতে হাতে ফলিবে স্বরূপ || 
আমাবে করিলি নিন্দা তাহে নাহি খেদ। 

কোরাণের নিন্দ। শুনি হয় বক্ষোভেদ || 
গয়তানী বেদমন্ত্র বিনাশিব তূর্ণ | 
তোর একলিঙ্গ শিবে করিব রে চূর্ণ || 
গুঁড়া করি ছড়াইব মসজীদের দ্বারে। 

দেখিব সয়তান-বাচছা কি করিতে পারে? 
এইক্ষণে মম বাক্য শুন সব্বজন। 
এখনি দৃষ্টেরে লয়ে করহ বন্ধন | 
পদিিনী না আসে যদি সপ্তাহ-ভিতরে। 
নিশ্চয় ইহার পাণ লব তার পরে ॥| 
সত্য সতা কোরাণ পরশি দিব্য করি। 

ভূমিসাৎ ক'রে যাৰ চিতোর নগরী | 
হিন্দু দেব-দেবী আর হিন্দু নারীগণ। 
ত্রষ্ট করিবেক মম ক্রোধ"হতাশন |1" 

আজ্ঞামাত্র পৃহরী পবন বেগে ধায়। 

লৌহ-নিগড়েতে বদ্ধ করিল রাজায় | 
বেঁধে লয়ে কারাগারে করিল আটক । 

শকর-শা্ায় যথা পতিত হাটক ॥| 

রঙ্গলালঃগ্রন্থধলী 

দণ্ডে দণ্ড দণ্ডধর করে দণ্াধাত।। 

বহিয়। কোমল তনু হয় রজপাত ||; 
ধূলায় ধূসর দেহ রুধিরাজ্ত তায় ।, 
ভক্মে আচ্ছাদিত অগ্সি সস শোভা পায়:॥ 
মধ্যে মধ্যে ভস্ম ভেদি পকাশিত ছটা; 
তস্মে কি ঢাকিতে পারে অনলের ঘটা ।? 
এখানে সংবাদ যায় চিতোবের গর্ডে।। 

শুনি কথ! স্বর্ণলতা আছাড়িয়া পরে! 

রাণীর আর্তনাদ । 

“কোথা হে পাঁণের পতি রহিলে এখন ? 
কি হবে আমার গতি কে করে রক্ষণ ? 
কি হেতু বিপক্ষপুরে করিলে গমন !. 
দেখালে মুকুরে কেন দাসীর বদন ? 
তোমার কি দোঘ নাথ ছিল ন৷ মনন । 
আম! হ'তে এ উৎপাত হইল ঘটন ।1: 

তাই কহিলাম হায়! এমন বচন। 
দর্পণে আমায় রায় দেখুক দুর্জন || 
ধর্দভয়হীন হেন পাপিষ্ঠ যঝন। 

তাহারে বিশাস কেন করিলে রাজন ॥। 
ভাল গেলে করিধারে শিট আলাপন । 
বদ্ধ হলে কারাগারে ওহে পাণধন ॥| 

মনে হয় চিতানলে ত্যজিতে জীবন'। 
নিঝাইতে চিতানলে পারে কি দহন ?. 

পাণ ত/জিয়াছে দাসী করিলে শবণ। 
তখনি হয়ে উদাসী ত্যজিবে জীবন |1' 
তোমার এ দুঃখ ভাবি স্থির নহে মল ।' 
মরণে অনিচছা ভাবি করিয়ে স্মরণ |! 
কি করিব কোথা যাৰ চিন্তা অনুক্ষণ'।: 
কেমনে ণিস্তায়ি পাষ না দেখি ল্াণ। 

তোম। ভিনু শুনাময় নিরখি ভূবন ।' 
তমঃপৃণ সমুদয় তুমি হে তপন'।! 
এস নাথ অন্ধকার ধর. হে মৌচন ।! 

দীপ্তিহীন হে আমার হয়েছে লোন |!” 
এইরপে রাতদার। বয়ে রোন'। 

অবিরত অশ্ধার। বরছে নয় |! 



পদ্দিনীস্উপাখ্যান 

দীর্ঘপাস স্ীরণ ধন পৃবহণ । 
শিরে করাধাত স্বন্ ব্জ নির্ধোঘণ || 
ললাটেতে বার বার পুহারে কন্কণ। 
বণৎকার ধ্বনি তার শব্দ ঝাঁর্ ঝার্।। 
তাঁহে রুধিরের ধার হতেছে পতন। 
যেন বিজলীর হার দেয় দরশন || 
আনুয়িত চারু বেপী কবরী-বন্ধন। 
কিব৷ ধন ঘনশেণী ছাইল গগন || 
কভূ যেন পাগলিনী করেন ভ্রমণ । 
যথা ভ্রমে কৃরঙ্গিণী দাবদদ্ধ বন || 
ধূলায় ধূসর তনু নিন্দিয়া কাঞ্চন। 
পুভাত কালের ভানু মেঘে আচ্ছাদন || 
পরিপৃণ শোক-স্বরে নৃপ-নিকেতন । 
চারিদিকে খেদ করে সহচরীগণ | 

ধের্যা-ধারণ। 

ধীরা ধর্মমতী যেই, তাহার লক্ষণ এই, 

ধৈর্য ধরে বিপদ সময়। 
পদিনী সুধীরা সতী, নিরূপমা গুণবতী, 

» হইলেন সুস্থির- হৃদয় || 
রাজার বিপদ শুনি, অন্তরে পৃমাদ গাঁণ, 

কিছু কাল শোকাচছনুমন! | 
শীরদা-বিগতে রবি, যেরূপ পৃখর ছবি, 

দেইরূপ ন্পতি-ললন! |! 
বিঘধাদ-বারিদরাশি, হৃদয় ঘেরিল আসি, 

ধনাচছন্ মানস-তপন | 
অঞ্পথে হ'লে বৃষ্টি, হৃদয়ে সাহস-স্চাষ্ট, 

আর ভানু. থাকে কি গোপন ? 
ক্ষত্রিয় কুলজ। বালা, মান-মদে মাতোয়ালা, 

'উগৃতর মনোব্ত্তিচয় || 
বারেক ভাবেন মনে, “সঙ্গে লয়ে সেনাগণে, 

রণ-ক্ষেত্রে হইব উদয় ॥ 
করি শক্র জীবনাস্ত, উদ্ধারিব পাণকাস্ত, 

ক্ষত্র-কুলে রাখিব মহিমা | 
যখ। রধুপতি: পিয়া, শতদ্কন্ধে বিমাঁশিয়া, 

পৃক্ষাশিল। "অসীম গরিমা | 

৮ 

আবার তাবেন রাণী, “কিবা হয় নাহি জানি, 
কপালেতে কি আছে লিখন ? 

যবনে বিশাস নাই, যাহা ভাবি ধটে তাই, 
পাছে ভূপ হারান জীবন || 

পরিহরি কল লজ্জা, ধরিব সমর-সভ্জা, 
ইহা শুনি শক্র দুরাশয় | 

ক্রোধতরে মত্ত হয়ে, যদি পাঁণনাথে লয়ে, 
বধে পাণ নিদয় হৃদয় | 

সে সংবাদে হয়ে ক্ষণু, আমি হব শিশৃন্য, 
ভয়ে পলাইবে সেনাকল। 

পড়িব যবন হাতে, দই কল যাবে তাতে, 
ক-রব রৌরবে রবে কৃল।। 

অতএব ছলক্রমে, উদ্ধার্রিয়ে পিয়তমে, 
পরে বেরি বিনাশ-মন্ত্রণ | 

যেমন দেখিছে রঙ্গ, হয় শত্রু ছত্রভঙ্গ, 
তবে ঘুচে মনের যন্ত্রণা 11” 

এরূপ পুবোধ ধরি, বার দিয়ে কশোদরী, 
বসিলেন বাহির দেওয়ানে। 

উদ্দেশিয় দিলীশৃরে, লিপিকরে লিপি করে, 
মন্ত্রিগণ আদেশ পৃমাণে || 

“পতি বিনা হীন গতি, শীমতী পণ্ধিনী সতী, 
হইলেন আজ্ঞাধীন তব । 

যাবেন তোমার কাছে, একমাত্র পণ আছে, 

যেন তার থাকে হে গৌরব || 

ক্ষভ্রমাঝে শেষ্ঠকৃল, সম্মানে নাহিক ভূল 
হিন্দরাজচক্রবর্তী পতি। 

রূপসীর অগগণ্য, তার সম নাহি অন্য, 

সবে কহে নিরুপমা সতী || 

অতএব হে তাহার, মান ভিন ভিক্ষা আর, 

নাহি কিছু তোমার নিকটে । 

যাইবেন তব ঘরে, যথাযোগ্য আড়ুম্বরে, 
হীন বলি কলঙ্ক না রটে | 

হার সহসু দাসী, সঙ্গে যেতে অভিলাধী, 
যাবে সবে শিবিকারোহণে | 

আগে ঘথা নরপতি, তথা করিবেন গতি, 
পৃণতি করিতে শ্রীচরণে ॥ 



একেবারে ত্যজি পতি, 

এইমাত্র নিবেদন, 

৮৪ 

বিদায় লবেন সতী, 

দেখা শুনা জনমের মত। 

রাখ যদি হে রাজন, 

হইবেন তব অনগত ||?? 

শিবিরে গমন । 

পদ্িনীর পত্র পড়ি দিলীর উশুর। 
মহাস্থ মানি মনে অস্থির অন্তর || 

ভাবে নাকি হেন দিন হইবে আমাব | 
অতুলন] ললনা'র হব (পুমাবার ? 

মম পে্-সরোবরে পদ্দিনী ভাসিবে। 
নয়ন-তপন কবে হাসা পকাশিবে || 

জীবন সার্থক হয় তেরিলে যাহারে । 
রাজপাটে পাটলাশী বসিব তাহারে |] 

দর্পণে হেরিয়ে যারে অস্থির হৃদয় । 
পত্যক্ষ করিব তারে এ কি ভাগ্যোদর || 

ভীমসিংহে বাড়াইৰ ভারত-ভিতর | 
পূধান হইবে সে সবাব উপর ||” 

এত ভাবি চলে শাহ হেরিতে রাজারে। 
যথা ভীম বন্দিপায় বদ্ধ কারগাবে || 
শাহ বলে, "ওহে রায় বৃথা ভাব আব । 

ক্ষমা কর পরিহরি মনোদূঃখভার || 
যে পদ্রিনী হেতু আনি ত্যজি দিল্লীপুর। 
আপনি সংগ্রামে রত আসি এত দূর | 
যে পদ্িনী হেতু কত শত জীব হত। 

যে পদ্যিনী হেতু তুমি দুঃখ পাও কত।। 

যে পদনী রূপে গুণে ধন্যা মহীতলে | 

যে পদ্যিনী পতিবৃতা সতী সবে বলে ।। 

সেই সে পদ্দিনী দেখ লিখেছে আমায় | 

ভজিবে আমায় লায়, ত্যজিবে তোমায় || 

অতএব কেন সহ যাতনা কঠোর ? 
যার জন্যে চরি কর সেই বলে চোর || 
অবলা তরল তৃণ তরঙ্গের প্রায়। 

যে দিকে বাতাস বহে সেই দিকে ধায়। 

এই দেখ পদিনীর স্বাক্ষর সুন্দর | 

এই দেখ পত্র পৃষ্ঠে রঞ্জিত মোহর ||" 

রঙ্গলীল-গ্রস্থাবলী 
পৃথমতঃ হেঁট যুখে ছিলেন ভূপতি। 

উপহাস ভাবি মুখে না ছিল ভারতী ।। 

কিন্ত শেষ শুনি শব্দ স্বাক্ষর মোহর । 
পত্র পৃতি কটাক্ষ করেন নৃপবর || 
দেখামাত্র স্বাক্ষর হলেন জ্ঞানহত। 

নয়নে বি ধিল যেন শূল শত শত।। 
ধরাপতি ধরাশায়ী ছটফট প্রাণ। 
হাস্যমুখে বাদশাহ করিল পুস্থান || 
যথ মায়।-জায়। হত্যা দেখি রঘুবর । 
মায়ামুগ্ধ হয়ে পড়িলেন ধরাপর || 
নিরখিয়া নিশাচরে আনন্দ অপাব। 
আনন্দে মঙ্গল বার্দ্য করে বার বার || 

সেইরূপ আল্লাদীন আহাদে অস্থির | 
ললিতীক্গী লাভ ভাবে লোমাঞ্চ শরীর || 
নিজ হস্তে পর্িনী লিখে পত্রোত্তর | 
“বরণী-ঈশবী পদে পূণাম বিস্তর | 
দয় দানে দাগ পৃতি দিয়াছ যে আশা । 

তাহে মাত্র মম পাণ বিহঙগের বাসা || 
আমি তব াজ্ঞাবীন জান হে নিশ্চয় | 
1ক সাধ্য করিব তব আজ্ঞা বিপর্ষায় || 
এ দীন সেবক তব তুমি হে ইশৃরী | 

তব মান বাড়াইব কি সাধ্য সুন্দরি 1 
এইরূপে পত্র লিখি পাঠাইল শাহ। 

পাঠ করি পদ্িনীর বাড়িল উৎসাহ || 
পাণনাখে উদ্ধারিব বিপক্ষের হাতে। 
আর না বিচেছদ হবে এবার সাক্ষাতে। 

এত ভাবি পুনবর্বার বার দিয়ে বাণী । 
ডাক দিয়ে আনিলেন প্রধান সেনানী | 

গোপনেতে পরামর্শ করিলেন স্থির । 
দাসী-্ূপে সাজিবেক যত সব বীর || 

1শবিকারোহণে যাবে পুচছনু হইয়া । 

পর্দাতিকগণ যাবে শিবিকা লইয়া | 

পতি যানে অস্ত্র শস্্র থাকিবে পুচুর 
সময়েতে শ্রত্ব দেখাবে যত শূর || 

ভীমসিংহের পরিব্রাণ | 

হেথা ভীমসিংহ রায় দেখিয়া স্বাক্ষর | 

বিছুকাল মূচিছত ছিলেন মহীপর | 



শক্মিনী-উপাঁখ্যান ৮৫ 

মোহভঙ্গে পূনব্বার -বাড়িল যাতনা । 
চক্ষে অশ্ঃ সহ শোভে ক্রোধ-অগ্িকণা || 
এ কি বিপরীত ভাব জলে অগ্ি জলে। 

কৰি কহে বিজলী চমক মেধদলে || 
মোহ-মেধে ক্রোধ-সৌদামিনী দেয় দেখা । 
সেই হেত জলে জলে অনলের রেখা || 
ভাবে রায় “হায় হায় কি করি উপায় । 

পদ্বিনী অসতী হয়ে বঞ্চিল আমায় ॥। 
এত দিনে শাস্ত্র মিখট হইল নিশ্চয় | 
অবল। সরল৷ জাতি কোঘ্ মঢ় কয়? 

পতারিতে আমারে তাহার ছিল মনে । 
সেই হেতু বলেছিল দেখাতে দর্পণে || 
ধিক্ ধিক্ পদ্দিনী ধরিলি মিছে নাম | 
কাষচারী নিশাচরী সম তোর কাম || 
কঠিন হৃদয় তোর কঠোর পাঘাঁণ। 

তোর মায়া রাক্ষসীর মায়ার সমান || 
তোর চেয়ে নিশাচরী রাখে ধর্ীভয়। 
হিডিম্বার পতিভক্তি-কথা সধাময় || 

তুই লো নিদয়া অতি সূর্পনখা সমা | 
মায়ায় মোহিয়ে মন ছিলে মনোরমা 11 

পুনব্্বার ভাবে মনে এমন কি হয়। 
* আমারে বঞ্চিয়া যাবে যবন-নিলয় || 
কোন্ দোঘে দোষী আমি তাহার নিকটে । 
কভু নহি' অপরাধী পৃকাশ্যি কপটে | 
লিখেছে পথমে আসি দেখিবে আমায় । 
জনমের মত তাহে লইবে বিদায় ॥। 
এ কথার ভাব কিছু বুঝিতে না পারি । 
কেন বা আসিবে আর যদি হবে তারি ? 
বঝি মম মনোব্যথা বাড়াইয়ে তায় । 

একেবারে জ্ঞানশৃন্য করিবারে চায় || 
আমারে করিয়া ক্ষিপ্ত লিগু হবে সুখে। 

ক্ষণমাত্র সম্তাপিত না হইবে দুঃখে ।। 
এমন কি হবে কভু তার অভিপুায়। 
তবে কেন লিখিয়াছে লইবে বিদায় || 

বিশেঘতঃ লিখিয়াছে করি আবিফার। 
সঙ্ষেতে সহস দাসী আসিবে তাহার | 
জনেক কি সাধু নাই তাহার ভিতর । 
একেবারে ধর্ম কি হয়েছে দেশাস্তর || 

অবশ্যই ইহার আছে গৃঢ় 'অভিপ্রায়। 

মম ত্রাণ হেতু কোন করেছে উপায় | 
যে হোক্ রহিল পণ এই পৃভিজ্ঞায়। 
পদ্িনী আসিবে যবে লইতে বিদায় || 

ধরিয়ে রাখিব দিয় দৃঢ় আলিঙ্গন | 
কে তাহারে লবে মোর খাকিতে জীবন ॥ 
তাহে' যদি পরাণ যাঁয় কিবা দূঃখ তায়। 
জীবন ত্যজিব নিজ রমণীর দায় || 
করিব আপন ধন্ম যথাবন্-নীতি | 

সে ভুগিবে যোগ্য ফল যার যে পকৃতি || 
এখানে পদিিনী সতী অন্তরে বিচারি। 

ধরিলেন সামরিক বেশ মনোহারী || 
দৃই স্কন্ধে পুলদ্বিত যুগ্ম শরাসন। 
কটিতটে খর করবাঁল সুশোভন || 

করে ধরিলেন শূল অতি খরশাণ । 
পৃষ্ঠে বাবা অসি চর্ম বর্ম পরিধান || 
ধরণী-চুঘিত চারু বেণী চিকণিয়া | 
বিচিত্র কিরীটে বদ্ধ করে বিনাইয়। || 

হইল অপূর্ব শোভা কি কব বিশেষ | 
যেন জগদ্ধাত্রী দেবী সমরে পুবেশ || 
ধন্য রাজ্যপুভ্রদেশ বীরত্ব আশুম। 
ধন্য ধন্য রাজপূজ্র-বংশ পরাক্রম || 
যেই বংশে অবতীর্ণ বীর-পুসু সবে । 

ধর্শ অনুরোগে মাতে সমর-আসবে || 
দূরে ফেলে বেশ ভূঘা গন্ধ বিলেপন | 
দূরে ফেলি বীণার বাদন বিনোদন || 
লাজ-ভয় পরিহরি ধরি পৃহরণ ! 
আরোহি তুরচ্গোপরি করে ঘোর রণ || 
বীণার বাদন চেয়ে তাদের নিকটে | 
রণবাদ্য সে সময় আনন্দ পৃকটে | 
স্বভাবতঃ যাহাদের সদা ভীত মন | 
ভীরু করঙ্গের তুল্য যুগল নয়ন ॥| 
কুম-চয়নে যারা শ্াস্তিমতী হয়| 
কোমলা বাল৷ বলি যাহাদের কয় || 

হোন সুক্মারী নারী রণ-রঙ্গে ধায়। 
অক্ষয় বংশের ধর্শ কিছুতে কি যায় ? 
ধন্য রাজপপুত্র-দারা সাহস সুন্দর | 

কত পুরাবৃতে তার ব্যাখ্যা মদোহর || 
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দেখে যদি সেনাপতি স্বীয় পাণেশুর। 
সমরে শত্রুর করে ত্যজে কলেবর || 
সে সময় অশ্বস্জল না করে মোক্ষণ | 
পতি-পদ ধরি করে সেনার রক্ষণ | 

যর্দি কেহ পলায় নিস্তার নাহি ভার । 

দলে দলে গিয়। করে শত্রুর সংহার || 

পতি-খণ পরিশোধ কারণ তৎপর । 

রাজপৃতনীর তুল্য কে আছে অপর ? 
এইরূপে পদ্দিনী পাণেশ-পরিব্রোণে 

'চলিলেন শক্রর শিবির-সন্ধানে || 
“আজ্ঞা পেয়ে নারীবেশ ধরেসেনাগণ | 

পৃ্প-কোলে লুকাইল বরট। যেমন || 
ভিতরে কৰচ আটা উপরে ধাগরা | 

উডভনিতে ঢাকে মখ বীর-চিহ্ন ভরা | 
রমণী পৃরুঘ সাজে পৃরুঘ রমণী | 
যাহার কৌশল ধন্য ধনা সেই ধনী || 

শুভক্ষণে করে রাণী শিবিকারোহণ। 
চারিদিকে ছদ্যবেশ যত সেনাগণ || 
পদ্মিনীর আগমন-সংবাদ পাইয়া। 
অতি সুখী দিল্লীপতি দুরু দূরু হিয়। || 
শিবিরে দিতেছে টেডি যত সেন্যদলে। 
আজি সবে রত হও আনন্দ-মঙগলে || 

পাঠাও নিশান ডঙ্ক পদ্বিনী সন্ত্রমে | 
ক্রটিমাত্র যেন নাহি হয় কোন ক্রমে || 
রচহ বিবিধ ফুলে ফটক সুন্দর । 
ছিটা'ও সকল পথে গোলাপ আতর || 
করহ আতসবাজী অশেষ পুকার । 
নৃত্য গাত বাদ/ভাও যা ইচছা যাহার || 

এরূপে পদ্িনী-মন মোহিবারে শাহ। 

সেনার সাগরে তোলে আনন্দ-পবাহ || 
হেন কালে রাজদারা আসি সমুদিত। 

শিবিকা সহসে চারি ধার সুমুদ্রিত || 
পৃহরী সকলে গেল নৃপে পরিহারি। 
পতি-কারাগারে ধীরে প্রবেশে সুন্দরী || 

দেখি ভীম ভীববেশে ভামষিনী রমণী | 
বিস্ময়েতে অভিভূত হইল অমনি || 
ভাবিছেন কি ভাব পৃভাব পদ্ধিনীর | 
বীরবেশে-চাকি কেন কোষল শ্বরীর ? 

নিশ্চয় এসেছেন মম উদ্ধার কারণ । 
আমি তারে বৃথ৷ নিল্দিলাম এতক্ষণ || 
এইরূপ নব ভাব মানসে উদয়।' 

পৃৰ্ব পৃতিকূল ভাব পাইল বিলয় | 
পণত পদিনী সতী পতির চরণে। 
গলিত সহস্ ধারা রাজার নয়নে ॥ 
রাণীরে লইয়। কোলে মধুরবচনে । 
শীতল করেন কায় অমিয় সিঞ্চনে | 
রাণী কন হে রাজর্ নাই হে' সময় । 
এ স্বানে তিলেক আর বিলম্ব ন৷ সয় || 
অনুরাগ এ সোহাগ কালে ভাল লাগে। 

চল নাথ শত্র-হস্তে মুক্ত করি আগে ||”? 
এত বলি চারুনেব্রা পতিকরে ধরি । 

বেগে ধান শক্রর শিবির পরিহরি || 
অদ্রেতে সুসজ্জিত ছিল দৃই হয়। 
দম্পতি উঠেন তায় অভয় হৃদয় || 

খরতর তুরঙ্গ ছুটিল তীর পুাঁয়। 
পবনেরে উপহাস করি কিবা ধায় || 
যেই অশে আরোহিলা ভূপ গুণধাম। 
বিখ্যাত কেশর ফেলি সে অশ্রে নাম || 
পলকেতে পয়স্থিনী পারে যেতে পাচর। 
কলিত কেশর চারু চামর-আকাতর ৭  , 
পদ্িনীর পিয় হয় শীপঞ্চকল্যাণ | 

বাজীর সমাজে সেই পূধান শীমান্ | 
অসিত ধরণ যেন দলিত-অঞ্জন। 
কিবা অপরূপ গতি নয়নরঞ্জন ॥ 
চলিল যগল অশ দম্পতি লইয়া । 
পুভূ-পরিত্রাণ হেতু পুফুল হুইয়। || 
মধ্য দিয়া যায় ঘোড়া দৃই পাশে যান। 
শত্রুর শিবিরে কেহ ন৷ পায় সন্ধান ।। 
চপলার প্রায় তেজে পৃবেশে নগরী । 
পতি-সহ পুরী পণ্ড পদ্দিনী সুন্দরী || 

* যে অশের পাচতুষ্টয় এবং নাপিকোর্_--ভাগ 

শেতবর্দ হয়, তাহার নাম পঞ্চকল্যাণ ; সেই অশ্ 
এতদ্েশীয় তুরঙ্গপরীক্ষকদিগের মতে অতি 
নুলক্ষপাক্রান্ত |. 



রাজগৃহে হয়' নানা মজলাচরণ । 
পররিত পৃমখনাথে পৃজ। আয়োজন | 
“হর হর হর” * শব্দে পূরিল গগন। 
গোধন কাঞ্চন দান লভে ছিজগণ || 
সজ্জিত সকল সৈন্য কত মত সাজে । 
ব্রিপলিয়া দ্বারোপরি নওবত বাজে || 
হোখ। পাঠানের পতি কাল গৌণ পরে। 
সন্দেহ উদয়ে হয়ে অস্থির অন্তরে || 
চঞ্চলচরণে চলে রাজ ছিল যথা । 
দেখে শৃন্যময় গেহ কেহ নাই তথ! || 
একেবারে উন্নান্ত হইল নরবর । 
ফেন-লালাবৃত মুখ চক্ষে বৈশানর || 
যথা অহি' বিবরে করিলে দণ্ডাধাত। 
গরজিয়ে বিষধর উঠে তৎক্ষণাৎ | 
অথব৷ যৃগেন্্র মৃগে করিয়। নিপাত । 
আহারের কালে যদি হারায় দৈবাৎ |। 
সেইরূপ ক্রদ্ধচিত্ত দিল্লীর ঈশুর । 
থর থর কাপিতে লাগিল কলেবর | 
ঘোর নাদে কহিছেন, “শুন সৈন্যগণ | 
আসিয়াছে পদ্যিনীর দাসী যত জন || 
সকলের জাতি মার যথ। স্বেচছাচার । 
পিছে সমৃচিত ফল লইব ইহার || 

_আজ্ঞামাত্র সেনাকুলে আনন্দ বিপুল । 
সঙ্গিনীকৃলের কূল খাইতে আকুল ॥। 
কবি কহে এ নহে নারীকেলী কৃল। 
কুলের পাতায় ঢাকা কণ্টকের কুল || 
যেমন যবন খুলে শিবিকার ছার । 
অমনি গরজি উঠে ক্ষত্রিয় হাজার || 
মুখ-মধূ-আশে কেহ শিবিকায় ঢুকে । 

ছদযবেশী দাসী তার গুলী মারে বুকে | 

কেহ আলিঙ্গন-সুখ অন্ঘেণ করে। 

খর তরবার চোটে নিমিঘেক মরে | 

রেহু বা ঘোমটা খুলে নিরখিতে মুখ ! 

যেমন ফিরিয়া যাবে হইয়া বিমুখ |! 

অমনি পড়িল গাথা বল্পমের ফলে। 

বাধিল বিঘম যুদ্ধ দূই শক্রদলে || 

* বাজপুতদিগের যুদ্ধনারদ। 

ঘোরতর যৃদ্ধ। 

রণভূমে মহাধূমে উড়িল পতাকা । 
লোহিত ফলকে তার ভানুমুত্তি আকা | 
নিরন্তর পিয়তর রাজন্যের ঠাই । 
পাঁণনাথ সযতনে রক্ষা করে তাই ॥ 
অকাতরে শক্র-করে দিবে পাণদান। 
তথাপি না ছাড়ে কভু বংশের নিশান । 
ঘেরি তায় দাড়াইল যত বীরবর । 

কল্পতরু বেড়ি যথা অমর-নিকর || 

দাড়িমী-কৃজুমনিভ অতি সুমধুর] । 
এক পাত্রে পাত্রভেদে ফিরিতেছে সুরা || 
পানমাত্র ফল্লগাত্র নবভাবে টলে। 
এমনি আঁশ্চর্ষয ফল সুধাস্বাদে ফলে || 
মানসে ধিয়ায় পবে রণ-ক্ষেত্রে মরি | 

পাইবে আনন্দধাম অমর-নগরী || 

সুরনারী-বিদ্যাধী অপ্সরা-নিকর । 
স্ব্গদ্বারে পৃতীক্ষা করিছে নিরস্তর || 
পৃতাপীপঞ্জের পম প্াপণ-কারণ । 
পরিতেছে চারু অঙ্গে নানা আভরণ || 
এ দিকে সমর-সভৃজ। হয় মহীতলে । 
ওদিকে বাসর-সভৃজ] অমরীমণ্ডলে | 

একাবলী । 

মুকট মুড়িছে ধনুকধারী | 
বেণী বিনাইছে জুরকৃমারী || 

বাজে কীরঘণ্টা কিরীট-মূলে | 

কবরী ফলিত কণিক ফুলে || 

লৌহময় জালে মুকুট টেড়া। 

মুক্তার তারে কৃস্তল বেড়া || 

তরবার শাণে ক্ষত্রিয়গণ। 

অমরী নয়নে পরে অঞ্জন | 

গলে বিরাট শর ফলকে । 

তিলক ভাবিনী-ভালে ঝলকে ॥ 

সাঁজোয়। শোভিছে যতেক শুরে । 

কীচলী কঘণ অমরপুরে ॥ 

হেথ। রাজপূত ঝাঁপিছে চাল। 

হোথায় উন্ত কচবিশাল || 



৮৮ রঙ্গলাল-গ্রন্থাবলী 

হেখ! বাধ-নখে অঙ্গলি সাজে । 
হোথা মণিময় ক্কণ বাজে || 
বীরগণ করে বললম তীজে | 

বরমালা দেবীকরে বিরাজে || 

বাজন্যের গলে কদ্রাক্ষের মালা । 

রুতুহার পরে অমর-বালা || 

ক্ষত্রিয় দিতেছে ধন্কে গুণ। 

কামিনী কটাক্ষ-শরে নিপূণ || 
তুরঙ্গ সাজায় ক্ষত্রিয়গণ। 
অপ্সরা কবিছে রখ শোভন || 

আসিবে তাহাতে স্ুরেন্দ্রদল | 

স্ুরেজ্র-ভবন হবে উজ্জল ॥। 
এইরূপ বান করি মানসে। 

সমরে সকলে যায় সাহসে || 

ধন্য রে ধরমে রতি অপাক। 

তা ভিন্ এ ভবে আছে কি আব ? 

ভুভক্ষ-পৃয়াত। 

মহাঘোর যুদ্ধে যুসলমান মাতে। 
দিবানাত্র ভেদে আমা নাহি তাতে || 
সহয়েক যোদ্ধা চিতোবেব পক্ষে । 

বিপক্ষের পক্ষে বঝে লক্ষে লক্ষে ॥। 
বছে রক্ত-ধাব খৃদেলা-খবীনে | 
হয় সাত সেনা ঘন শ্বেপশীবে || 

গুড়ম গুম গুড়ম গুয্ মহাশব্দ তোপে। 
পড়ে সেন্যঠাট তরবার কোপে ।। 

গুলী-পৃণ বন্দুক সঙ্গীন জাকে। 

দুড়-দুড়, দুড়দুড় দুড়ছুড় হাকে ॥। 
করে বাদ্য নান। শিঙ্গা ঢোল ঢাকে। 
রণক্ষেত্র ধূল৷ রবেলোক ঢাকে || 
শনন্ শব্ শনন্ শব্ গুলীপুঞ্জ ছোটে । 
সিপাহীর বক্ষে শিলাবৃষ্টি ফোটে || 
মহা চণ্ড গোল। সদ] ধায় বেগে। 

পৃহারের চোটে সব যায় ভেগে || 
ছুটে মাতোয়াল৷ করিযৃথ বেগে। 
চলে তার উদ্ছবে বৃহতোপ দেগে ॥ 
তুরঙ্গে তুরঙ্গী করে ঘোর যুদ্ধ । 

সহাস্বামী ধূমে হলে দৃষ্টি রুদ্ধ 

ধর! স্তব শব্দে মরে জীব তাহে। 
নদী-বেগ বদ্ধিষু রক্ত-পুবাহে | 
শবস্তূপ পাক্রে শিবাহাসি-সঙধ | 
মহানন্দ লাভে করে রঙ্গ ভঙ্গ | 
কৃতঃ ফেরুপালে পিয়ে রক্তধারা । 
অপর্যাপ্ত ভোজ্য মনস্তৃপ্ত তারা || 

চিতোরের সেনা যুঝে বিক্রমেতে। 
জনাভাব হেতু পুভীত ক্রমেতে | 

বাদশাহের সমর-বিজয় | 

বল বল বলে ধরাতলে, 
লোকবল বল মাত্র ফলে। 

সেই বলে যেই বলী, বলবান্ তারে বলি, 
যদি বল প্রকাশে কৌশলে || 

ধৈর্ব্য বীর্য সাহস সম্বল, 

কি করিবে শুক এ সকল? 

কতক্ষণ থাকে ধৈর্য, কতক্ষণ বীর্য য-স্থৈর্যয, 
কতক্ষণ শরীরের বল? 

বলাধান পূধান মাতঙ্গ, 
তৃণদল বাঁধে তার অঙ্গ | 

স্বাস্সগব এক মতে, মন্দরে সাগর মথে, 
রজজু যাহে বাসুকি ভূজঙ্গ | 
একতায় হিন্দুরাজগণ, 
স্খেতে ছিলেন অনুক্ষণ। 

মেভাব থাকিত যদি, পার হয়ে সিন্ধু নদী, 
আসিতে কি পারিত যবন? 

এখানেতে দিল্লীর সম্যট, 
সঙ্গে অগণিত সৈন্যঠাট। 

যেন পঙ্গপালদল, ছাইল সকল স্বল, 

কিব। মাঠ কিবা ধাট বাট | 
রাজপুত সেনানী হাজার, 
পরাতিক চারিগুণ তার। 

শক্রসংখ্য। অগণন, তাহাতে সন্ুখ রণ, 
কতক্ষণ করিবেক আর ? 
অরুণ-উদয়ে তারাগণ, 

একে একে অদৃশ্য যেমন । 

সেরপ ক্ষত্রিয়গণে, যুদ্ধ করি পাণপণে, 

ক্রমে ক্রমে পাইল পতন ॥ 



পদ্মিনী-উপাখ্যান 

বিক্রমেতে এক এক বীর, 
কত শত কাটি শক্রশির। 

শরাধাতে জরজর, শক্তিশূন্য কলেবর, 
পরিশেঘে ত্যজিল শরীর || 

চিতোরের সেনাদ্দী পধান, 
গোরা নামে খ্যাত মতিমান্। 

বিনাশি সহস অরি, খর শর শয্যা করি, 
তীম্ম প্রায় ত্যজিলেন পরাণ ॥ 
তার ভ্রাতৃপৃত্র গুণধর, 
ছাদশবধীয় বীরবর | 

বাদল তাহার নাম, বীরত্ব-ধীরত্ব-ধাম, 
যুদ্ধ করে অতি ঘোরতর ৷ 

চপলার পায় যথা তথা, 
অতি বেগে ধায় মহারতথ | 

যেন পুলয়ের ঝড়ে, অসংখ্য যবন পড়ে, 

বিক্রমের কি কহিব কথা ? 
সঙ্গে মাত্র নাহি সহচর, 

সমর করিল একেশুর । 
নাহি স্বান নিরূপণ, বরিঘয়ে পৃহরণ, 

যথা দেখে যবন-নিকর | 

নব অন্রাগের অনল, 
পূজ্জলিত মানস-কমল । 

তুরঙ্গে ত্বরিত ছুটে, খর শর অঙ্গে ফোটে, 
নহে মাত্র তাহাতে বিকল || 

হেরি দিল্লীপতি ক্রোধে জলে, 
উপনীত হয়ে রণস্থলে। 

মখে শব্দ মার মার, বাদলের চারিধার, 

ধেরিল অগণ্য সৈনাদলে || 

যথা বৃহ রচি সপ্তরথথী, 
অভিমন্যে বদ্ধ করে তথি। 

সেইরূপ বাদদলেরে, ধেরিলেক কত ফেরে, 
রাজপুত্রসেনা-সিন্ধু মথি || 
বাদলের বারিধারা পরায়, 
পড়ে অস্ত্র বাদলের গায়। 

বর্থে চর্শে ঠেকে বাণ, হয়ে শত শতখান, 

অবিরত পড়িছে ধরায় || 

হেনকালে নিশ! আগমন, 

অস্তাচলে চলিল তপন। 

৯২ 

৮৯ 

তিমিরে পৃরিল বিশু, কিছুই ন! হয় দৃশ্য, 
অস্থির হইল সেনাগণ || 
একে শরাধাতে হত বল. 
তাহে' ক্ষুধা তৃষ্ণাঁয় চঞ্চল । 

সব্বাঙ্গে রধির ঝরে, ললাটেতে স্বেদ ক্ষরে, 
বিকল হইল সেন্যদল || 

বীর শিশু সাহসে যুঝিয়া, 
উপযুক্ত সময় বুঝিয়।। 

জীবনাশ। পরিহরি, এক দিক্ লক্ষ্য করি, 
আক্রমণ করিল গজিয়৷ || 

ব্যহভেদ করি শিশু ধায়, : 
তিমিরে অলক্ষ্য তার কায়। 

অতিশয় কান্তদেহে, যেমন প্রবেশে গেছে, 
মৃচ্ছাগত অমনি খরায় || 
হেরি পূরবাসিনী সকলে, 
“হায় কি হইল'' শবে বলে। 

বাদলের মাতা আপি, নয়নের জলে ভাসি, 
ধূলায় লুটায় সেই স্থলে | 
কতক্ষণ গতে এ প্রকারে, 

মোহ ত্যাগ করায় তাহারে । 

পুকাশি নয়নাম্বভ, পৃসারিল দূই ভুজা, 
জননীর কোলে যাইবারে | 

জননী অমনি তায়, মণিপাপ্ত ফণি-পায়, 
কোলে লয় চুষ্বিয়ে বদনে। 

বলে “ওরে বাছাধন, হেরিব ও চন্্রানন, 
এমন ছিল না আঁর মনে || 

ই] রে একি অসম্ভব, কাল পায় শক্র সব, 
তুই অতি বয়সে শৈশব । 

কেমনে করিলি রণ? দূরস্ত যবনগণ, 
কালানল' পায় সপে আহব।। 

করিপায় তারাবলী, তুই রে কমলকলি, 
জুকোমল নদীর পুতলী | 

ভাবিয়াছি এতক্ষণ, বুঝি ওরে বাছাধন, 
ফাঁকি দিয়ে গিয়াছ রে চলি ।। 

শরবিদ্ধ দেহময়, ইহা কি রে পাঁণে সয়, 
রুধির বহিছে ধীরে ধীরে । 

ধিধি কি পাঘাণ দিয়ে, গঠিল যবন-হিয়ে, 
ধিক্ ধিক্ ধিক্ যত বীরে ||” 
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পৃবোধিয়। জননীর়ে, কহিছে বালক ধীরে, 

“তব গর্ভে জম্মেছি যখন। 

বিধাতা আমার ভালে, লিখিয়াছে সেইকালে, 
আমার ব্যবসা হবে রণ।। 

ধরাধামে ক্ষত্রবংশ, শৌর্যা-বীর্যা অবতংস, 

তাই পিয় জ্ঞান করি তারে। 
শত্র-হান্তে মুক্ত দেশ, যশোলাভ হয় শেঘ, 

কত গুণ কে কহিতে পাবে? 

রণে যেই ত্যজে পৃণণ, ধন্য সেই পৃণ্যবান্, 
কেবল কৈবল্য তার স্বান। 

জীবনে মরণে যশ, পরিপূর্ণ দিগৃদশ, 
কতু তার নাহি অবসান |" 

এইরূপ আলাপনে, পুসৃতি পুজ্রের শনে, 
সুখে কাল করেন হরণ। 

হেন কালে ক্রতগতি, গোরার পেয়সী সর্তী, 
তথা! আসি দিল দরশন || 

শাবণের ধারাকারা, নয়নে বহিছে ধারা, 
পতির সংবাদ জানিবারে। 

বাদলে লইয়৷ কোলে, কহিছে মধুর বোলে, 

বিগ্বাধর চি বারে বারে || 
"কহ ওরে বাছাধন, কেমন হইল রণ, 

কোথা তোর পিতৃব্য এখন ? 
একত্রে দুজনে গেলি, একা ঘরে ফিরে এলি, 

তিনি কি রে হলেন মিধন ?” 
বাদল কহেন “মাতা, আজ নিদারুণ ধাতা, 

চিতোরের সব্বনাশ হেতু। 
হরিল সকল গর্ব, ক্ষত্রকল হলো খর্ব, 

ভাঙ্গিয়াছে বীরত্বের সেতু ।। 
' কিন্তু খুললতাত মোর, যেরূপ সংগাম ঘোয়, 

করিলেন কহিতে ভয়াল। 
লেরূপ বীরত্ব আর, ধরাধামে হওয়া ভার, 

খ্যাতি তার রবে চিরকাল || 
আমি শিশু ক্ষদ্রমতি, রণ-রীতি অন্ত অতি, 

কিছু কাল ছিলাম দোসর । 

আমার বিপদ দেখি, যুঝিলেন যে একাকী, 
পৃবেশিয়ে শক্রর ভিতর || 

সংগা হইল ভারী, অসংখ্য বিপক্ষ মারি, 
সহস আঘাতে অরজর ! 

শত্রু শরে শির রাখি, শরজালে অঙ্গ ঢাকি, 

কাল-নিজ্রাগত বীয়ষর ||” 

পতির নিধন-বাফ্যো, অশ্ত্ধার৷ সরোজাক্ষে, 

স্থগিত হইল সেই ক্ষণ। 

কাতরা না হয়ে সতী, হৃদয় পৃফল্ল অতি, 

বাদলেরে কহিছে বচন || 

“কি হেতু বিলম্ব আর ? রাখ ধর্ম ব্যবহার, 
শুন ওরে প্রাণের নন্দন 

আমার বিলম্বে পতি, হবেন চঞ্চলমতি, 
কর শীঘ চিতা আয়োজম || 

কিরূপ রে যাদুমণি? সেই বীর চুড়ামণি, 
শত্রু সহ করিলেন রণ। 

এই কথা গুনিবারে, এতক্ষণ দেহাধারে, 
ওরে বাছা রেখেছি জীবন | 

এত বলি গৃহে গিয়া, চিতাসভূজা সাজাইয়।, 
দিবাকরে করিয়ে পণতি। 

পদক্ষিণ করি চিতা, অনলে যেমন সীতা, 
সাহসে পুবেশে পুণ্যবতী | 

পূনর্ধদ্ধ ও দৈধবাণী 

যুদ্ধে যুদ্ধে বহুতর, গতপাণ কারবর, 
অগণিত সেনার নিধন । 

ক্ষীণবল দিল্লীপতি, স্বস্থানে করিয়৷ গতি, 
করে পৃর্বমত আয়োজন || 

পরিগতে সংবৎসর, করি পূর্ব আড়ম্বর, 
পুন: পৃবেশিল রাজস্থানে। 

রাজপত্র বীর যত, সমধিক ভাগ হত, 
যুদ্ধ করি বিহিত বিধানে || 

সেক্ষতি না হ'তে পর্ণণ পুনবর্বার আসি তর্ণ, 
শু ঘোর ধিরিল প্রাচীর | 

হের হে পথিকবর ! দক্ষিণ শেখরোপর, 
যথায় পরীখ। সুগভীর | 

তথায় বুরুজ তাঙ্গি, যবন উঠায়ে চাঙ্গা, * 

নগরেতে করিল পৃবেশ। 
টিসি ভি ০৮ (৪ ওতে ওরাও তর96 ৪ ডে টে 

* স্বপ-নিপ্রিত চক্রাকার বাজসজ্জাবিশেষ। 
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শুনি তীমসিংহ বায়, দাবদগ্ধ মৃগ প্রায়, 
নিরাশায় পূণ বক্ষোদেশ || 

শত্র-সেন! সিন্ধু মথি, হত যত মহারথী, 
মরিল সাহসী সেনাগণ। 

অস্থির হলেন নৃপ, অন্তরেতে শোক-দীপ, 
খরতর জলে অন্ক্ষণ || 

অবিরত চিস্তানলে, হৃদয়-কানন জলে, 

দগ্ধ তাহে মানস-কৃরঙগ | 

দিবানিশি সমতাব, পৃসন্তা তিরোভাব, 
দিন দিন বিমলিন অঙ্গ || 

ক্ষধা তৃষা নিদ্রা শাস্তি, গত সব কত ভ্রাস্তি, 
হৃদয়ে উদয় পতিক্ষণ। 

বসিয়ে বিজন স্থলে, সিক্ত হয়ে অশ্ন্জলে, 
হেঁট-মুখে করেন রোদন || 

একদ] ক্ষণপা গতে, আলস্য নয়নপথে, 

করিলে পলক দ্বাররোধ, 

দেখিলেন কালীমুত্তি, ্তম্ত হতে পেয়ে স্ফৃত্তি, 
কহিতেছে বচন সক্কোধ || 

“শুন তীম বাক্য মোর, মঙ্গল হইবে তোর, 
যদি ক্ষবা নিবার আমার । 

ক্ষুধায় জলিয়া মরি, দে' রে খাদ্য ত্বরা করি, 
*.. নর-মেদ-রক্ত উপহার ||. 

রাজ। কন, হে চামুণ্ডে অগণিত সৈন্যমুণ্ডে, 
ক্ষুধা-শান্তি না হলো৷ তোমার ! 

অ'র কি খাইবে কালি? সকলি দিয়াছি ডালি, 
রক্ষ রাজ্য হয় ছারখার || 

দেবী কন, “মহাযশ, আছে পৃত্র একাদশ, 

মম গাপে কর সমর্পণ 
পরিতৃপ্ত হব তায়, তোমার ঘূচিবে দায়, 

যর্দি রাখ আমার বচন ।॥। 
তিন দিন পুব্রগণে, বসাইয়৷ সিংহাসনে, 

রাজ্যাষ্পদে করিবে বরণ । 
ক্রমে একাদশজন, পাা্ণপণে করি রণ, 

মম গাসে হইবে পতন ||" 

এত বলি অস্তহিতা, হইল অপরাজিতা, 
মোহ যায় ভীমসিংহ রায়। 

মুচ্ছ। ভঙ্গে ভাবে ভূপ, “এ কি ভয়ঙ্কর রূপ, 

এখনো শঙ্কায় কাপে কায়।। 

এ কি মম কর্মভোগ, জাগতে স্বপন-যোগ, 
নয়নেতে নাহি নিদ্রানেশ। 

মম দৃগ-অধিষ্ঠাত্রী, সকল মঙ্গলদাত্রী, 
দেখা দিল ধরি ভীমবেশ | 

করেছি কি অপরাধ, পদে পদে কি পমাদ, 
হায় হায় কি করি উপায়? 

দেবী নিশাচরী পায়, পৃত্রগণে খেতে চায়, 

হায় দুঃখ কহিব কাহায়! 
যেই নন্দনের লাগি সংসারেতে অনুরাগী, 

হয়ে লোক চাহে ধন জন । 

এমন নন্দনগণে, কালীগাসে সমপণে, 
রাজ্যে মোর কিবা পয়োজন ?" 

চিন্তা করি এইরূপ, বাহির দেওয়ানে ভূপ, 

বার দিয়া বসিলেন গিয়া | 

পাত্র-মিব্র-সন্ধান, কহিলেন মতিমা'ন, 
কালিকার বাক্য বিবরিয়া || 

শুনিয়ে অমাত্যগণ, করিতেছে নিবেদন, 
মনে মনে মানিয়া বিষ্ায়। 

“হয় হেন অনুভাব, চণ্ডিকার আবিভাব, 
পৃকৃত ঘটনা কভু নয় || 

বিঘম বিপদৃকালে, চিআাবূপ মেঘজালে, 
জড়িত বিজ্ঞান-বিভাকর | 

অনাহারে অনিদ্রায়, শরীরের বল যায়, 

অচেতন ইন্দিয়-নিকর || 

জাগুতে স্বপুর ভোগ, চক্ষে মিথ্য। দৃষ্টি-যোগ, 
শ্তিপথে মিথ] স্বরবাদে। 

মিথ্যা ভয়ে চিন্তাকুল, বাতলের সমতুল, 
হয়ে লোক কভু হাসে কাদে ॥ 

এই হেতু বোধ হয়, বিভীঘিকা সত্য নয়, 
কালী কেন হইয়৷ নিদয়। 

কহিবেন হোন বাণী? যেই বরাভয়পাণি, 
তব রাজ্য-পর্দে পদ্যালয়! | 

তবে সে বিশাস হয়, সতাজন সমুদয়, 

সাক্ষাতে পৃত্যক্ষ যদি হন। 

থাকিব পকলে সাক্ষ্য, কহিলে দারুণ বাক্য, 

তবে যথ। কর্তব্য-সাধন 111? 



পূত্রদিগের সহিত পরামর্শ । 

অমাত্যগণের এই বাক্য-পরিশেঘে । 
দৈববাণী অমনি হইল শূন্যদেশে || 
"ওরে রে পাথণ্ুগণ কর অবিশাস। 
এই পাপে চিতোরের হাবে সবর্বনাশ || 
শুনিয়ে হইল সবে স্তস্তিতের পাঁয়। 
চিত্রপৃন্তলিকামত অচেতনকায় || 
চকিত স্থগিত নেত্রে উদ্ৃর্দিকে চায়। 
বিনা মেঘে ঘোব শব্দ শুনিবারে পায়।। 
দিবস তিমিরে পূণ রক্তচছটা রবি | 

ঘন ধন দেখা দেয় বিজ্লীর চবি || 

ক্ষণে ক্ষণে ভূমিকম্প, চঞ্চল সকল। 
যেন বরা চণ হয়ে যাৰে রপাতল || 
হইল শোণিতব্ষ্টি কাদে শিৰাগণ । 
ভাঙ্গিল বিষম ঝড় বন উপবন || 

তয়ে ভীমসিংহ ভূপ ভাবিয়ে ভবানী । 
কাতরে কৃষারপণে কহিছেন বাণী ॥ 
“আর কেন বিলন্ব সকলে অস্ত্র ধর । 
এ ন্ৰ বয়সে যব মায়া পরিহর || 
ধন জন জীবন যৌবন পরিবার । 
সকলের আশা সুখ কর পরিহার || 

চল সবে সমর করিব পাণপণে। 

রাখিব জাতীয় ধর্ম রুধির-তর্প ণে || 
কূলবর্ম রাখিতে জীবন যদি যায়। 
জীবনের সার্থকতা, ক্ষতি কিবা তায়? 
কলের কলঙ্ক কে দেখিবে ক্ষত্র হয়ে? 
রাজপৃত-স্ুতা যাবে যবন আলয়ে ? 
বিশেষে পর্িনী সতী পয়সী আমার । 
যদিও তোমরা নহে গর্ভস্থ তাহার | 
তথাপি সবার পৃতি মাতৃভাৰ ধরি। 
সর্দাকাল সমসেহে পালিল সন্দরী || 
পৃসৃতি সমান ভক্তি করিয়াছ সবে। 
এখন করিলে রক্ষা ধন্য বলি তবে |? 

শুনিয়ে পিতার বাক্য নির্ভয় হৃদয় | 
ধরিল সমরসজ্জ রাজপৃজরচয় | 
হায় এ কি পরিভাপ ! এ কি মনঃকেশ ! 
মৃত্যু মুখে পুশ্বে যেতে পিতার আদেশ || 

রঈলাল-গ্রন্থাঁধলী 

যৌবন-সাহস-বীর্ধয-রূপ-গুণধর | 
এক নহে যেন একাদশ দিনকর || 
এ হেন কমার-চয় মরিবে অকালে । 

হায় হায় কি দর্তাগ্য তাদের কপালে || 
দষ্টের অনিষ্ট-চেষ্টা পূরণ কারণ । 
হেন বীররতুচয় পাবে কি নিধন ? 
পরম পৌরুঘ ধর্ম দেশ-হিতৈঘিতা৷ | 
ক্ষভ্রিয়ের বীর-বৃত্তি-চির পৃশংসিতা || 
এ সকল সাধ ধর্ম ব্যর্থ যদি হবে। 
বিধাতার বিধানেতে ন্যায় কোথা তবে? 
দৃষ্ট যবনের পক্ষে অধর্ম কেবল । 
মহাপাপ-মেধমালা মানসে পুবল || 
কি কদাশে চিতোরেতে আইল পামর। 
হত যাহে সহ সহস নারী নর || 

সরিলে সহসা হয় এই পুশ দয় । 
এমন দূরাত্বা লব্ধ হবে কি বিভয়? 
তবে সেই শান্ত্রাক্য রাহিবে কোথায় ? 

“যতো ধর্শস্ততো জয়ঃ” গীতার গাথায় ॥ 

অরিসিংহের যুদ্ধ । ন্ 

দুর্গের দ্বিতীয় দ্বারে মহীপতি আপি দেন বার। 

বসিল ঘেরিয়া তারে তারাকারে এগার কুমার || 

সেইদিন রাজ! তখা পরিহরি ছত্র সিংহাসনে | 

রাঁজ-পাটে যথাবিধি বরিলেন পথম নন্দনে || 

অরিসিংহ নাম তার, অরিপক্ষে পিংহের সমান । 

তিন দিন পরে শর সসৈন্যেতে রণভূমে যান || 

ঘোরতর রাগ-নাগ-গরলে অন্তর জরজর | 

অদ্ভুত বীরত্ব বীর দেখালেন শক্রর ভিতর || 

কোটি কোটি তারা-মাঝে মুগান্কের পুভাব যেমন । 

অস্থির শক্রর দল চারিরিকে করে পলায়ন || 

কিন্ত সে পাঠানসেন। সীমাহীন সিশ্কুর সমান। 

সহস সোয়ার মাত্র কুমারের সহিত যোগান || 

যেন কোটি (ক্রীঞ্চ সহ সহজ ম্রাল যুদ্ধ করে। 

বিশেঘে যবন-সৈন্য উঠিয়াছে গড়ের উপরে || 

যথা শেঁফালিকা ফুল বিতরিয়। গন্ধ মনোহর । 

পৃভাতে নিস্তেজ হয়ে ঝারি পড়ে ধরণী-উপর | 



পদ্মিনী-উপাধ্যান ১৩ 

সেইরূপ অগিসিংহ যুদ্ধে হয়ে বল-হত। 

অস্ত্রাধাতে রক্তপাতে অবশেঘে জীবন-বিগত || 

শে পমরে ভীমসিংহের পুবেশ। 

সমরে মুরিল জ্যেষ্ঠ কমার সুন্দর | 
শুনি নৃপমণি হন অত্যন্ত কাতর || 
কিন্ত বজাধাত-পায় ক্ষণিক সে শোক । 
হৃদয়ে উদয় ধৈর্য-সূধ্যের আলোক || 
একে ইসলামের পৃতি দ্বেষ ঘোরতর । 
তাহাতে স্বদেশ-পীতি-পৃণিত অধর | 
তাহে কল-লজ্জা-রক্ষা রাজকল-বত। 
কোন ক্রমে সে কলঙ্ক না হয় সঙ্গত || 
তাহে ক্ষভ্রিয়ের এই ধর্ম চিরন্তন | 
সাক্ষাৎ কেবল্যদাতা সমরে মরণ || 

বিশেঘে আশাস-বারি ত্যক্ত মনোষীন। 

একেবারে জীবনের পতি মায়াহীন || 
যেরূপ দীপের আলো মুান দিবাভাগে । 
সেইরূপ শোক-তাপ মনে নাহি লাগে ।। 
পরদিন পুন: রাজা বিহিত আচারে । 
রাজ্য-পাটে বরিলেন দ্বিতীয় কমারে || 
তিন দিন অবশানে পাঠালেন রণে। 

মরিল কৃমার যুদ্ধ করি পাণপণে ॥ 

এইরূপে একে একে দশ পুক্র হত। 

ঘোরতর ব্গিহেতে মাসাধিক গত |] 
শীহীন চিতোরপুরে দিনে অন্ধকার | 
কেবল বিশ্ন্ত রমণীর হাহাকার || 

যে ছিলি পুরুষ মাত্র রাজ-সনিধান। 
চিতোর হইল নারী-রাজ্যের সমান || 
একদা] বসিয়া তীমসিংহ দরবারে । 
কহিছেন সন্বোধিয়৷ যত সরদারে ॥| 
“মরিল সকল পুত্র বাকী মাত্র এক | 
করিব তাহারে অদ্য রাজ্যে অভিষেক ॥| 

তারে রাখি রাজ্য-পাটে আমি যাব রণে। 
লভিব অক্ষয়-্বর্থ জীবন-অর্পণে || 
শক্রহস্তে পরিত্রাণ হেভু নারীগণ | 
পাণত্যাগ করিবেক পবেশি দহন |” 

শুনিয়ে অজয়গিংহ পিতার বচন । 
করপুটে ভূপতিরে করে নিবেদন || 
“অনুচিত কখা কেন কন মহারাজ । 
এবার সমর-সজ্জা সেবকেন কাজ || 

এই তো কালীর বাণী আপনার প্রতি! 
না দিলে এগার পৃ নাহি অব্যাহতি || 
আপনি যাবেন যি সাজিয়ে সমরে | 
কহ তাত মঙ্গল হইবে কার তরে? 
কি ছার আমার এই অসার জীবন? 
তব নাশে রাজ্য-আশে করিব বঞ্চন ? 
অনুমতি দে পিতা রণে যাই আমি। 
তব কার্ষে প্রাণ ত্যর্জি হই স্বর্গ গামী 11” 

শুনিয়ে পৃত্রের কখা গজল নয়নে । 
কহিলেন ভীমসিংহ অমিয়-বচনে || 
“কেন বাপৃ অযুভ্ত কখায় আস্থা! রাখ । 
পৃবোধ-চন্দনে স্বীয় মন-পৃ্শ মাখ || 
দেখ দেখি বিচারিয়ে মনের ভিতর | 
কি আছে মঙ্গল মম ইহার অন্তর ? 

মরিল সকল লোক জ্ঞাতি বন্ধুগণ। 
পৃত্র হত পত্তী হত, চ্যুত সিংহাসন || 
পুবল বিজয়ী বৈরী ঘোর অত্যাচারী | 
সব্বস্বান্ত হয়ে তার কি করিতে পারি? 
অতএব আমার মঙ্গল কোথা আর ? 
মরণ মঙ্গল মর্ম এই ভান আর ||” 
এইরূপে পিতা পৃত্রে বাদ অনুবাদ । 
উভয়ের মন পণ পতি অবসাদ || 
শেঘেতে রাজার বাক্য হইল পৃবল। 
“নাজ সাজ" শব্দে পূর্ণ আকাশমও্ল | 

ক্ষত্রিয়দিগের পুতি রাজার 
উৎসাহ-বাক্য | 

স্বার্ধীনতা-হীনতায় কে বাচিতে চায় হে, 

| কে বাচিতে চায়? 

দাসত্ব-শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে, 
কে পরিবে পায়। 

কোটিকন্প দাস থাক! নরকের প্রায় হে, 

নরকের পায়! 



৯৪ রঙগলাল-গরস্থাবলী 

দিনেকের স্বাধীনতা, স্বগ-স্থুখ তায় হে, 
স্বগ সুখ তায়! 

এ কথ। যখন হয় মানসে উদয় হে, 

মানসে উদয় । 

পাঠানের দাস হবে ক্ষত্রিয়-তনয় হে, 

ক্ষত্রিয় তনয় || 

তখনি অলিয়৷ উঠে হৃদয়-নিলয় হে, 
হৃদয়-নিলয় । 

নিবাইতে সে অনল বিলম্ব কি সয় ছে, 

বিলম্ব কি সয়? 

অই শুন! অই গুন! ভেরীর আওয়াজ হে, 

ভেরীর আওয়াজ । 

সাজ সাজ পাজ বলে, সাজ সাজ সাজ হে, 

সাজ সাজ সাজ || 

চল চল চল সবে, সমর সমাজে হে, 

সমর-সমাজ | 
রাখহ পৈতৃক ধর্ম, ক্ষভ্বিয়ের কাজ হে, 

ক্ষত্িয়ের কাজ || 

আমাদের মাতৃভূমি রাজপুতানার হে, 
রাজপুতানার। 

সকল শরীরে ছুটে কধিরের ধার হো, 
রূধিরের ধার | 

সাথক জীবন "আর বাছ-বল তার হে, 

বাছ-বল তার । 

আত্বনাশে যেই করে দেশের উদ্ধার হে, 
দেশের উদ্ধার | 

কৃতাস্ত-কোমল-কোলে আমাদের স্থান হে, 

আমাদের স্বান। 

এসো তার মখে সবে হইব শয়ান হে, 
হইব শয়ান || 

কে বলে শমন-সভা ভয়ের নিধান হে, 

ভয়ের নিধান? 
ক্ষজিয়ের জ্ঞাতি যম * বেদের বিধান হে, 

বেদের বিধান | 

স্বরহ-ইক্ষাক্ বংশে কত বীরগণ হে, 
ৰ কত বীরগণ | 

* যম সূর্যের পৃ এবং ক্ষত্রিয়দিগের আদি 
যযও সূর্যযপুত্র ! 

পরহিতে, দেশহিতে, ত্যজিল জীবন হে, 
ত্যজিল জীবন | 

স্মুরহ তাদের সব কীত্তি-বিবরণ হে, 
কীত্তি-বিবরণ ! 

বীরত্ব-বিমুখ কোর্ ক্ষজিয়-নন্দন হে? 
ক্ষভ্িয়-নন্দন || 

অতএব রণভূমে চল ত্বর৷ যাই হে, 
চল ত্বরা যাই। 

দেশহিতে মরে যেই তুল্য তার নাই হে, 

তুল্য তার নাই || 
যদিও যবনে মাধি চিতোর না পাই হে, 

চিতোর না৷ পাই। 

স্বগ সুখে সুখী হব, এস সৰ ভাই হে, 
এস সব ভাই || 

শুনিয়ে সাজিল লোক কিবা যুবা শিশু । 
যে ছিল নিপূণ চাপে যুড়িবারে ইঘু॥। 
“মার মার" শব্দ করি সকলে চলিল। 
পুলয়ের কালে যেন সিন্ধু উলিল | 
পাবকে পতঙ্গ যথা পড়ে বেগভরে | 

ছুটিল তুরজি-সেনা করবাল করে | 
যেন উৎস বদ্ধ ছিল শেখর গহ্বরে । 

পর্বতের বক্ষ: ভেদি ধাইল সত্বরে || 
উড়ে পর শুভ্রতর টোপর উপর । 
সোত মুখে ফেনরাশি যেন অগুসর | 
কভু উদ্ছে, কতৃ নীচে হয় চয় ধায়। 
তরল তরজ রঙ্গ শোভা হইল তায় | 
কোঘমুক্ত অসিপু্ধ ধক্ কৃ অলে। 
দিনকর-কর যেন জাহবীর জলে || 
ওদিকে যবন উঠে একেবারে রেগে । 
ধাইল বিপক্ষ পৃতি ঘোরতর বেগে ॥ 
যেন দৃই পাবিত পয়োধি অজ ঢালে। 
মিলিল ভয়াল শব্দে পুলয়ের কালে ।। 

পর্দিনী-স্থানে রাজার বিদায় গ্রহণ 

হোথা ভীমর্সিংহ রায়, কার বনু 8 
লোমাঞ্চ শরীর বীরবর। 



পদ্িনী-উপাখ্যান 

পৃবেশিয়ে অস্তঃপুরে, নয়ন-্নীরদ ঝুরে, 
' লীরস হইল বিশ্বাধর || 

উপনীত হন তথা, পদ্দিনী রূপসী যথা, 

সী সহ করেন রোদন । 

বিমুক্ত কৃম্তল-জাল, অশ্জ-্ধার! মুজ্ামাল, 
সুশোভিত পূর্ণেদু-বদন || 

নিরখিয়ে নৃপতিরে, উঠে রাণী ধীরে ধীরে, 
বসাইয়ে বিচিত্র আসনে । 

ভিজ্ঞাসেন মৃদূ ভাষে, বসিয়ে রাজার পাশে, 
“আজি হে উদয় কি কারণে ? 

দশ নন্গনের মায়া, কেমনে সহিল কায়া, 

ছাঁয়া প্রায় ছিল হে তোমার ? 

রণশায়ী পৃক্রগণ, আছে মাত্র একজন, 
পিয় শিশু অজয়কৃমার || 

আর কেন হে রাজন্, যদি দিবে সেই ধন, 
ব্যাল মাতা বাক্ষসীর পায়? 

পানীয় পিণ্ডের স্থল, কে আর বহিল বল, 
বাপ্পা রাও বংশ লোপ প্রায় || 

ক্ষমা দেহ নরপতি, সমরে করহ গতি, 

আর পাঠাও ন! সে সন্তানে? 

তুমি যাও রণস্থলে, আমি স্বীয় দলে বলে, 
অনলে পবেশি ত্যরজি পাণে ||” 

রাণীর বচনে রায়, চিত্রপৃত্তলিকা প্রায়, 
মৌনী হয়ে ক্ষণেক থাকিয়া । 

কহিছেন মৃদ স্বরে, বিকচ কমলোপরে, 
মলয়জ অনিল জিনিয়া || 

“শুন শুন পণ পরিয়ে, জ্ড়াল তাপিত হিয়ে, 

আধাসিক্ত তোমার কথায়। 
যা কহিলে কৃশোদরি, সেই কথা স্থির করি, 

আসিয়াছি লইতে বিদায় | 

এ বিদায় জন্ম-শোধ, পৃণয়-পক্কজ-রোধ, 

ইহালোকে তোমার আমার । 

যদি পূরে মনস্কাম, পণ্ড হয়ে যোগ্যধাম, 
মিলন হইবে পুনব্্ার || 

হের অই পাণপিয়ে দিনকরে আবরিয়ে, 
পৃকাশিছে যথা জলখর | 

সেইরূপ মম সঙ্গ, তোমার ললিত অঙ্গ, 
মলিন করিল নিরন্তর | 

৪৫ 

পৃথম মিলন কালে, পৃমোদপৃস্নমালে, 
বিভূঘিত ছিল তব মন। 

সে ভাব কোথায় হায়? অশ্ুঃ্জলে ভেসে যায়, 

কপোল কমল বিমোহান || 

আর না যাতনা ঘোরে, মলিন কৰিব তোরে, 
যাই পরিয়ে দেহ লো বিদায় । 

অই দেখ জলধর, পরিহরি দিনকর, 
দিগৃদিগন্তরে ত্রত ধায় ||” 

এত বলি মহাবাছ, শশধরে যথা রাঁছ, 
মহিষীরে লইলেন কোলে । 

চারি চক্ষে ঝরে জল, পূজলিত দূঃখানল, 
বাড়ব যেরূপ বারি তোলে || 

যথ| দিব। অবসানে, বিদায় প্য়েসী স্থানে, 
কাতরেতে চাহে চক্রবাক | 

সেইজূপে মতিমান্, বিদায় লইয়৷ যান, 
রাজপূরে রোদনের জাক্ ॥ 

পিনী অস্থিরা নন, ডাক দিয় দাসগণ, 
আজ্ঞা দেন সাঁজাইতে চিতা । 

ক্ষত্রিয় রমমণীগণে, সুমধূর সম্বোধনে, 
ডাকিলেন হয়ে পুফল্লিতা || 

অগি, পবেশ। 

দেখ পথিক সুজন । 

যেই স্থানে পদিনীর, কলেবর সুরুচির, 
দাহন করিল ছতাশন | 

গিরি-গুহার ভিতর | 

ন৷ চলে ভানুর ভাতি, তমোময় দিব! রাতি, 
আছে পুরী অতি ভয়ঙ্কর || 

তাহে করিছে নিবাস। 

মেরী-কল * পূসবিনী, ভীম! রূপ তুজঙগিনী, 
সহ স্বীয় সঙ্গিনী সঙ্কাশ || 

* বাপ্পা রাওর মাতুল-কুল নাগ বংশ, 
নাগমাতার শরীরের একার মানুঘাকার এবং অপরাদ্ধ 
ভুজঙ্গাকার, এইরূপ বণিত আছে। 



৯৬ রহলালগ্রস্থারলী 

হেন সাহসী কে হয়? 

অতিক্রম করি দ্বার, পৃবেশে ভিতরে তার, 
সদ। বহে বায়ু বিঘময় || * 

এই গুহার নিকট । 

হলে। চিতা আয়োজন, আবির্তত হুতাশন, 

কালানলম্বরূপ বিকট ॥ 

পরি বসন-ভূঘণ। 
হইলেন উপনীত, রাখিতে কলের হিত, 

সহস সহ রামাগণ || 

আগে পগিনী আসিয়া । 
সকলেরে সন্বোধিয়া, সুসাহস সংবদ্ধিয়া, 

কহিলেন হাসিয়া হাসিয়া || 

সহচরীদিগের পতি উতৎসাহবাক্য। 

এসো এসো সহচরীগণ । 

হুতাশন গ্রাসে করি জীবন অপণ | 
ধর সবে মনোহর বেশ, 

বাব বিনাইয়ে কেশ। 

চলহ অমরাবতী করিৰ পবেশ || 
ওরে সখি আজি রে সুদিন, 

ঘটিয়াছে ভাগ্যাবীন। 

শুধিব জীবন-্দানে পতি প্ষোণ || 
আজি অতি সুখের দিবস, 

পাব নুখ-মোক্ষ যশ || 
বিবাহের দিন নছে এরূপ সরস। 

পরিণয় পৃমোদ-উতৎসবে, 
ভেবে দেখ দেখি সবে। 

পতি যে পদাথ কিবা কে জানিতে তবে? 

সবে তবে ছিলে লো বালিকা, 

যথ! মূর্দিতা মালিকা 
অলি যে আনন্দদাতা জানে কি কলিকা? 

* বোধ হয়, গুহা-গুপ্ত গৃহমধ্যে কাব্বনিক 
আসিড গ্যাস নামক ক্ষারামু পুধান বাশ্পবায়ুর 
আবির্ভাব থাকিবে, তাহ পাণিমাব্রের প্াণহারক, 

ইহা 'পৃসিদ্ধই আছে। টড এতাবৎ শঙ্কাক্রমে চিনি 
পৃবেশ করেন নাই। 

গকলেতে জেনেছ এখন, 

পতি অতি প্াণধন। 
যার জন্যে যুবতীর জীবন ও যোবন || 

হেন ধন নিধন অস্তরে, 

এই ছার কলেবরে | 
রাখিবে এ ছার পাণ আর কার তরে? 

বিশেষতঃ যবনের ঠীই, 

কোনরূপে রক্ষা নাই। 
ভাবিলে তাবীর দশ! মনে ভয় পাই।! 

সতীত্ব সকল ধর্্সার, 

যার পর নাই আর। 

যুগে যুগে ক্ষত্রিয়ের এই বাবহার || 
অতএব এসো লো সকলে, 

গিয়ে পবেশি অনলে। 
যখ] পতি তথা গতি লোকে যেন বলে || 

স্বর্গ গত রাজপূজ্র সবে, 
পাণ ত্যজিয়৷ আহবে | 

বিহরিছে নিত্যধামে আনন্দ-উৎসবে ॥ 

তোমাদের আসার আশায় 

আছে চাতকের প্রায়। 

তোমরা জগতে রবে কার ভরপায় ? 

সকলের পরীক্ষা হইবে, 

ভাল ঘোষণা রহিবে। 

কে কেমন পতিবতা লোকেতে কহিবে॥। 
এস যাই অমর-নগরে 

সবে আনন্দ-অন্তরে | 

বিলম্ব উচিত নহে এসে। লো সত্বরে॥। 

এত কলি নৃপতিললনা, 
পতিভক্তি পরায়ণা । 

দিবাকরে করে স্তব করজ-নয়ন। $" 

€ 

স্তোত্র। 

“জয় সুরপতি তাস্কর ! 

সমুদয় সুখ-পুষ্কর ! 
ধরম-করম-রক্ষক ! 
স্কল-চরিত-লক্ষক। 



কলুঘ-কলস-ভেদক ! 
ভব-ভয়-চয়-ছেদক ! 
স্ুমতি-সুকতি-চালক ! 
আীবনত-্জন-পালক | 
তিমির তুহি'ন-মোচন। 
জয় জয় বিভুলোচন ! 
ফুল-ফল-দল-জীবন ! 
জলধর-তনু-সীবন ! 
খরতর-কর-বস্তন ! 

জয়দ জয় বিকর্তন ! 

উদয়-অচল শোভন । 
কমলদল-ন্থশোতন | 
নৃপকৃল-চয়-আকর ! 
পণত পতিত, যা কর! 

মৃহি তুহ কুল-কাশিনী । 
হন্র মম দুঃখ যামিনী |? 
পরে অগ্ি পদক্ষিণ করি, 

পতি-পদাব্জ হৃদয়ে সরি | 
পুবেশে প্রোজ্জল চিতা সাহসে নির্ভরি ॥ 

অস্তাচলে করিলে গমন, 

যথা! রোহিণী রমণ। 
একে একে পৃভাতে অদৃশ্য তারাগণ || 

সেরপ পর্দিিনী পদ্যাকর, 

পূরবাসি-ললনানিকর । 
অনলে পৃবেশ করি ত্যজে কলেবর || 

হালে অতি দৃশ্য ভয়ঙ্কর, 
ভাবে শিহরে অন্তর | 

পৃচণ্ড দহন-শিখা পরশে অন্বর || 
চট চট মহাশব্দময়, 
ধৃমপূর্ণ প্রীময় হয় । 

চন্দন-গুগৃগুলু-গন্ধে সমাকীর্ণ হয় | 
রণস্বলে ভীমসিংহ স্নায়, 

অগি দেখি বারে বারে চায়। 
আনিল পদ্্িনী সতী ত্যজিলেন কার 11 

যেন নিঘাদের খরশরে, 
জরজর কলেববে । 

মৃত্যুকালে ক্র গরজে যোর-স্বরে ॥ 

১৩ 

পদ্ঘিনী'উপাধ্যান ৯৭ 

তাহে যদি করে দরশন, 
কুরঙ্গিণীর নিধন । 

বিধম বিক্রম মৃগ পুকাশে তখন ॥ 
সেইরূপ মহারাণা ভীম, 
হদে সম্তাপ অসীম | 

চরম সময়ে যুদ্ধ করে অতি-ভীম || 
কত শত শত শ্ক্র পড়ে, 

যেন পূলয়ের ঝড়ে। 
পতিত অসংখ্য তরু শ্বলিত-শিকডে 

অবশেঘে শক্তিশূন্য কায়, 
সিন্ধৃ-ছাড়া তিমি-প্রার। 

পড়িল বীরের চূড়া ভীমসিংহ রায় || 

চিতোরাধিকার | 

মালর্বাপ। 

মুসলমান, বেগবান্, হয়রাণ, চাপে। 

অনুক্ষণ, নিয়োজন, পৃহরণ-চাপে || 
সমুজ্জ্বল, ঝলমল, মুক্তাফল, তাজে। 

কত ঝল্ল, * মল্ল, হাতে ভল্ল ভাজে । 

ফলকের, ঝলকের, আলোকের ছাদ । 

যেন জ্বলে, সিন্ধাজলে, তারাদলে চাদ || 

কটাকট্, চট্ চট্, পট্ পট্ শব্দ। 
মার মার, শোর শার, চারি ধার স্তদ্ধ || 

কাটিয়ার, 1+ আসোয়ার, তরবার হস্তে! 
টানিতেছে, হানিতেছে, আনিতেছে দস্তে || 

কেবাড়ের, ধারে ফের, দেওড়ের জাক। 

দৃড় দৃড়, হড় মুড়, গুড় গুড় ডাক ॥। 
এ পপ ৯ শম্পা 

* ইহার] বাত্য ক্ষজ্িয়, রাজপুতানায় অদ্যাপি 
ঝাল। নামে পুসিদ্ধ | আলাউদ্দীন চিতোরাধিকার- 

সময়ে সব্বাগে সেই ঝবলবংশীয় ঝালোরপৃদেশীয় 
ঝাঁজ। মল্লদেবকে হস্তগত করিয়৷ চিতোরের শাসন- 

কর্তৃপদে নিযুক্ত করিয়৷ যায়। 

1 রাজপুতানার অস্ত:পাঁতী পুদেশবিশেখ | 
উক্ত পরদেশীয় পুসিদ্ধ ঘোটকগণ তনুমেই খ্যাত 

হয়। 
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এক দিকে, মঞ্চনিকে মারে ঝিকে ধেয়ে। 

দূড় দাড়, ছড় মাড়, পড়ে চাড় পেয়ে ॥ 
চউচির, দেহড়ীর, খিড়কির পাল্ল। । 
যত বলী, কৃতৃহলী, মুখে বলে আল্লা] || 
ঢোকে গড়, যেন ঝড়, দড় দড় করে। 

আখি লাল, সুবিশাল. কি কলাল ঘোরে ।। 
সমুপয়, দেবালয়, করে লয় রাগে । 

ছাড়ে দেহ, ছাড়ি গেহ, নাহি কেহ ভাগে ।। 

নিহত নিকর শুর, পড়িল চিতোর পুর, 

হিন্দু-সূর্যা অন্ত-গিরিগত। 
দাসত্ব দূর্জয় কেশ, রাজস্থানে 1 সমাবেশ, 

তাপ-তমস্িনী পরিণত || 

যখন যবন আসি, সমর-তরঙে ভাসি, 

পৃথুরাজে পরাভূত করে। 

হিন্দুর পৃতাপ-লেশ, যাহ। কিছু অবশেঘ, 
ছিল মাত্র চিতোর নগরে || 

যথ। ঘোর অমানিশ।, তমঃপৃণ দশ দিশা, 
আকাশে জলদ-আড়ম্বর | 

মেঘহীন একদেশে, বিমল উজ্জ্বল বেশে, 

দীপ্তি দেয় তারক সন্দর || 

অথবা তরঙ্গ-রঙ্গ, জলধির অঙ্গ-সঙ্গ, 

সোতে হয় তৃণ তিনখান । 
তমোময় সমুদয়, কিছু নাহি দৃষ্ট হয়, 

পরিকান্ত পোতপতি-পাণ ॥ 
বিপদ-বারণ-হেতু, শৈলোপরি যেন কেতু, 

পর্দীপ্ত আলোকে শোভ। পায়। 

সেরূপ ভারত-দেশে, স্বাধীনতা-মুখ শেঘে, 
ছিল মাত্র রাজপ্তানায় || 

কি-হইল হায় হায়, সে নক্ষত্র লুপ্তকায়, 
নিবিল সে আলোক উজ্জল । 

* দুর্গের পাচীর ব. দ্বারাদি তগ্জন করণার্থ 
চেঁকি-কলের সদৃশ যদ্তরবিশেঘ, ইহাকে ইংরাজীতে 
'বাটেরিংরাম' কহে। 

1 রাজপুতান। দেশের নামান্তর । 

র্লাল-প্রস্থাবলী 

যবনের অহঙ্কার, চূর্ণ হয়ে কতবার, 
এইবার হইল সফল।| * 

চিতোরের অনুগত, সামস্ত ভূপতি যত, 
একে একে স্বাধীনতাচ্যত। 

সোলাঙ্কি পৃমরা হার, পুরীহর আদি আর, 
শুদ্ধ বংশ কতরাজপৃত॥। 

কোথায় অবস্তী আর, কোথায় দেব-গিরিধার, 
কোথায় মন্দোর হারাবতী ? 

আলাউদ্দীনের দণ্ড, করে সব লণ্ড-ভণ্ড, 
কি বণিব যে হলো দর্গতি॥ 

ভাঙ্গিয়া৷ পড়িল যত, দেবালর শত শত, 
শিল্প-চাতুরীর একশেষ। 

লুঠে নিল সব ধন, চিতোরের সিংহাসন, 
ছব্রদণ্ড অস্ত্র রাজবেশ || 

পোড়ায়ে ছারখার, করিলেক ধর-্ার, 
বাদশার আদেশে কেবল। 

পদ্িনীর মনোহর, অট্টালিক। পরিকর, 
ন্ট না কৰিল দৃষ্টাদল || 

হের হে পথিক জন! অদ্যাপি সে সুশোভন, 
অট্টালিকা আছে বর্তমান 

সরসীর গর্ত থেকে, নীরদে মন্তক ঢেকে, 
উঠিয়াছে পর্বত-পৃমাণ || 1 , 

* ইতিপূর্বে মুসলমানেরা চিতোর অধি- 
কার-করণার্থে বার বার উদ্যোগ পাইয়াও অভীষ্ট 

সিদ্ধ করিতে পারে নাই। 

1 রাজপূতানাপৃদেশে রাজাট্ালিকার নাম 
'বাদলমহল” | যে হেতু, এ সকল প্রাসাস্থ পর্্বত- 
শিখরোপরি নিন্মিত। বিশেষতঃ মেওয়ার অর্থাৎ 
মেরুদেশের পূর্বরাজধানী চিতোর এবং আধুনিক 
রাজধানী উদয়পুরের রাজবাচ়ী অত্ুযুচচ গিরি-চূড়ায় 
স্থাপিত। উদয়পুরের ভূপ-নিলয় দুই সহ পাদ 
উচচ শৈলোপরি পুস্তত, সুতরাং এই লকল নৃপ- 
নিকেতনকে “বাদবমহল” অর্থাৎ মেধমন্গির পদে 
বাচ্য করা অযথা নহে। সেই সকল মন্দির-চূড়ায় 
সব্বদাই মেখাবির্ভাব হয়। ভারতবর্ধে এইবপ 
শৈলশিরে রাজগৃহ নির্মাপ-করণেঘ রীতি আত 
পুরাতনী। মহাত্বা মনু উক্তপৃকার নিয়মে পুরী 
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পন্মিনী-উপাখ্যান 

কি হইল হায় হায়! কোথ! সৰ মহাকায়, 
তেজঃপ্ত রাজপভ্রগণ ? 

পভাতে উঠিয়ে তারা, যুঝিয়ে দিবস সারা, 
পুরদোঘেতে মূর্দিল নয়ন || 

কে ভাঙ্গিবে সেই ঘুম? যোর কালানল ধূম, 
ধেরিয়াছে পলকের ছ্বার.। 

মুদিয়াছে হদিপদ্টা, বীরত্ব মধুর সদা, 
নাহি' তাহে শাঁসের সঞ্চার || 

ধরাতিলে লোটাইয়ে, না্সারন্ধ পর্সারিয়ে, 

তুরঙ্গ পতিত শত শত। 
বিস্ফারিত তবু তায়, শাঁস নাহি আসে যায়, 

চিবুকেতে রসনা নির্গত ।। 
ধনিত কার্পাস-পায়, ফেন-লালে শোভা পায়, 

নবীন শ্যামল দৃব্বাদল | 
মরকত বিজটায়, কিবা শোভে পৃতিভায়, 

গুচছ গুচ্ছ ক্ষদ্র মুক্তাফল || 
অদূরে আরোহী তার, পদোঘের পদ্যাকার, 

আধ-বিমূদিত নেত্রে পড়ি। 
পে তনু কাঞ্চন সম, ছিল প্রিয়া-পিয়তম, 

ধূলায় যেতেছে গড়াগড়ি | 
যে অধর সুধাকর, যে নয়ন ইন্দীবর, 

ছিল পেয়সীর পিয়ধন। 
সেই অধরেতে আসি, 
বায়সী স্ুখেতে ভাসি, 
চক্ষে চঞ্চ করিছে ঘাঁতন || 

হত হিন্দু নূপমণি, উঠে জয় জয় ধ্বনি? 

বনের শিবির-ভিতর । 

নির্্াপার্থ রাজার্দিগকে উপদেশ দিয়াছেন এবং 
শৃক্ত্তলা পুভৃতি নাটকে এইরূপ মেধমন্দিরের 
নির্দেশ আছে। পৃত্যুত নিহ্বিধূতা এবং সুস্থতা- 
কম্পে এবম্পৃকার স্থানে বাস করা যে অতি হিতকর। 
তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই । এতদেশে ইউ* 
রোপীয়েরা অসুস্থ হইলেই দাজিলিং বা সিমলা 
অথবা নীলগিরিতে পৃবাস করিতে যান। পদ্দিনীর 
পাসাদের পৃতিরপ টড সাহেবের গদ্থে পদও হই" 
যাছে, আমাদিগের নিতান্ত মানস ছিল, তাহা এই 
গদ্থে পান করি, কিন্ত উপযুক্ত শিল্পীর অভাবে 
সেই হবানগ পূর্ণ করিতে পারিলাম না । 

নল 

আনন্দ-জলধি-পর, ভাসিলেক দিললীশৃর, 
ব্যস্ত হয়ে পৃবেশে নগর || 

এই ভাবে গদগদ, ধরি পদ্বিনীর পদ, 
পরিহার লইব মাগিয়া। 

যাতনা হইল দূর, লয়ে যাৰ দিল্লীপূর, 
কত দু:খ তাহার লাগিয়া | 

রূপসী পঙ্কজহদ, এ পদিবী কোকনদ, 
তথায় মহিঘীপদ লবে। 

সব্বৰোপৰি যার স্বান, কমল। দেবীর * মান, 

এইবার লঘুকলপ হবে || 
এইরূপ করি কপ, পরবেশি পধান তলপ, 

পদ্যিনীর অনেঘণ করে। 
মহলে মহলে ধায়, কিছু ন৷ দেখিতে পায়, 

গৃহ-সভ্জ। আছে খবরে খরে || 

জানি শেঘ সমাচার, হতাশ হতাশ সার, 
ললাটেতে পৃহারয় পাণি। 

বাষ্প বহে দৃনয়নে, আত্ম-নিন্দা মনে মনে, 
গুরু পাপে গুরুতর গ্রানি || 

যে যত দর্মাতি হোক, পরদূ:খে গত শোক, 
কিন্ত ককন্মেতে নাহি পার। 

ককীন্তি হইলে শেষ, মানসে উদয় কেশ, 
অলঙধায নিয়ম বিধাতার || 

কহিল আমীরগণে, “জান দেখি সযতনে, 

কে আছে ভীমের বংশে আর | 
হইয়াছে যা হবার, অনেঘণ কর তার, 

সমুচিত শেঘ পৃতীকার || 
করি তাহে' লাল-বল্সী, পাতিয়ে পণয়-সন্ধি, 

দিল্লীপূরে করিব পয়াণ |” 

শাহের আদেশ পেয়ে, দূতচয় যায় ধেয়ে, 

বিজয়ের করিতে সন্ধান || 

* ইনি গুভরাট-অধিপতির মহিথধী ছিলেন । 

আলাউদ্দীন নেহারওয়ালা অধিকার পৃর্বক উক্ত 

ভূপতির অন্যান্য সম্পত্তির মধ্যে কৃলকামিনীগণকে 
হরণ করিয়া লইয়া আইসে | কমলাদেষী অসামান্য 
রূপলাবণ্যবতী ছিলেন, তত্জন্য আল তাহাকে 
পুধানা মহিথী ধরে এবং তদবধি হিন্দু নৃপতি- 
ললমাগণ-হরণে লোলুপ হয়! 
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খজিল সকল স্থল, গিরি-গুহা শিলাতল, 
ঝুরি োপ বন উপবন | 

না পাইল তন্তু তার, শুন্যময় নৃপাগার। 
ফিরে গেল সমাট্-সদন || 

ওখানে বিজয় শুর, ত্যজিয়ে চিতোর-পৃর, 
পিতৃশব সঙ্গেতে লইয়। | 

পৃক্ধরে সৎকার করি, হৈল বীর দেশান্তরী, 

ভীলবার পদেশে যাইয়া || 
রাছগস্ত শশি-পায়, 

সঙ্গে লয়ে যত পরিবার 

কি বণিব সে সকল, বাছলা বর্ণন ফল, 
সি্ধসম সীমা নাই তার ॥ 

যত সব রাজপুত্র, বীরত্ব-ধীরত্ব-সূত্র, 
নৃপবংশ-সমাজে পৃধান। 

বলবীর্ষেয নাহি তুল, যার ভয়ে অরিকৃল, 
চিরদিন ছিল কম্পমান || 

পরম পৌরুধ বল, সাহস সুখের স্থল, 

স্বাধীনতা আনন্দ-আকর । 

অগণিত অসম্ভব, গুণরতুরাজি সব, 
বিভূষিত যত বীরবর || 

তাঁহাদের কীত্তিতানু, দিন দিন পরমাণ্, 
পায় হয় কালের দশনে। 

বিনাশে নিস্তার পায়, আছে মাত্র সদৃপায়। 
কবিতার অমৃত-সিঞ্চনে || 

করাল কালের কাণ্ড, যেন সব ক্রীড়া-ভাও, 

এ বন্দাণ্ড আয়ত্ত তাহার । 

কি মহৎ কিবা ক্ষ, কি ৰায়ুণ কিবা শৃদ্র, 
তার কাছে সব একাকার || 

সিংহাসন-অধিষ্ঠাতা, 

ধাতা পায় পতাপ ধাহার। 
তাহার যেরূপ গতি, - -অনুর্দাস ছন্ষতি, 

মরণেতে তারে সে পৃকার ॥ 
বে পথে নান্ধাতা গত, কোটি কোটি কত শত) 

সেই পথে যায় দীনগণ | 

মান্ধাতা৷ সনূর অন্য, নাহি আর পথ অনা, 
এক পথ আছে. চিরন্তন || 

থাকে কিছু কীতিলেশ, নাম মাত্র থাকে শেখ, 
সেই শুদ্ধ কবির কলাণে। টি 

মানমনে ফেরে রায়, 

শিরোপরে হেষ-ছাভা? 

রঈলাঈ-গ্রৎ বলা 

কে আানিত বৃধিষ্ঠিরে, তীম্ম দ্রোণ কর্ণবীরে, 
যদি ব্যাস না ব্ণিত গানে || . 

কোথায় মাহিঘযতী, কোথা বা সে হ্বারাবতী, 
কোথায় হস্তিনা শৌরসেনী ? 

কোথায় কৌশাম্বী আর, কিবা চিহ্ন আছে তার, 
বহে যথা তটিনীর শ্রেণী || * 

যেই পথে তারা গত, সেই পথে অবনত, 
ভরদ্বাজ বঁঘির আশম। 

পাতার কুটীর বলি, কতু কাল মহাবলী, 
করে নাই স্বতন্ত্র নিয়ম | 

মধু মাসে মনোহর, সৌরতেতে ভর ভর, 
পৃফল্ল ফলের কত শোভা । 

কিন্ত দেখ নিরখিয়ে। ক্ষণে যায় শুকাইয়ে, 
ক্ষোভিত ক্ষধিত মধূলোভা | 

কালের নাহিক বোধ; নাহি মানে উপরোধ, 
বড় সুখে বড় রূপে বাদী । 

সুখ-পৃর্প যথা ফটে, অতি বেগে তথ ছুটে, 
কটমট বিকট-নিনাদী || 

কিবা চার রূপধর, কিবা বছ ধনেশুর, 
কিবা যুবা নানা গুণধর 

কালের স্ুভোগা সব, হয় তার মহোৎসব, 

পেলে হেন খাদ্য পরিকর || . 

শোকে তাপে জর যেই, তাহার বিপক্ষ নেই, 

কাল তারে চিবায় সধনে। 

এমন নির্দয় আর, ব্রিজগতে মেলা তার, 

শিহরিত শরীর স্মরণে || 
হারেরেনিদয়কাল! একি তোর কর্মজাল, 

শোভা ন! রাখিবি ভব-বনে । 

যথা কিছু দেখ ভাল, ন] ঠাহর ক্ষণকালঃ 
জালে বদ্ধ কর সেইক্ষণে ॥। 

ওরে রে কৃষক কাল। কি করিছে তব হাল, 
_... জঞ্জাল-অঙ্গল বৃদ্ধি পায়। | 

উত্তম বাছের বাছ, ফলপুদ ঘত গাছ, 
অনায়াসে উপাড়িয়৷ যায়।। 

* সম্পতি ইউরোপীয় পণ্ডিতের নির্ণয় 
করিয়াছেন, কৌশাঙ্বীপুর প্যাগের মিষ্ট বরা 
লাখক স্বানে শ্বার্পিত ছিলি। 
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সুকৃঘক' যেই হয়, পরিপক্ শস্যচয়, 
সে করে ছেদন সুসময়। 

তুই কাল নিদারুণ, নাহি' জ্ঞান গুণাগুণ, 
কাটিছ তরুণ শস্যচয় | 

ধিক্ কাল ফালামুখ ! ভারতের কোন সুখ, 
ন। রাখিলে ভূবন-ভিতর | 

কোথা সব ধনুর্ধর, কোথা সব বীরবর, 
সব খেয়ে ভরিলি উদর || 

কি আছে এখন আর, দাঁসত্ব-শৃঙখল সার, 

পতি পদে বাধ পদে পদে । 
নব্বল শরীর মন, মিয়মাণ হিন্দুগণ, 

তত্তৃহীন মত্ত দ্বেষ-মদে || 

ফলত; সকলি শ্রম, ঘোরতর মোহ-তম, 
সদাচছনু মানব-নয়নে । 

নুখ-দূর্যয সুবিমল, বিষাদ বারিদদল, 
পরিবর্ত হয় ক্ষণে ক্ষণে।। 

যশোরূপ ইন্দ্রধনূ, অসার তাহার জনু, 
তনু তনু হয় পুতি পলে। 
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কিব। পরম কিবা আশা, সৌন্দর্য্য মাধূণ্য বাসা, 
অচিরাৎ ভসা কালানলে || 

সুখ দূঃখ বলাবল, পৃভুত্ব দাসত্ব বল, 
কালচক্রে ঘরিতেছে সদ] । 

কভূউদ্বে কৃ নীচে, কভু আগে কভু পিছে, 
এই ভাব দেখ যদ তদা || 

তারতের তাগ্যজোর, দু-খ-বিভাবরী ভোর, 
ঘূম-ঘোর থাকিবে কি আর ? 

ইংরাজের কৃপাবলে, মানস-উদয়াচলে, 

জ্ঞানভানু পভায় পুচার || 

শান্তির সরসী-মাঝে, সুখসরোরুহ বাজে, 
মমো-ভূগ মজুক হরিশে | 

হে বিভো করুণাময় ! বিদ্রোহ-বারিদচয়, 

আর যেন বিঘ না বরিঘে || 

শন হে পখিকবর সাঙ্গ হলো৷ অতংপর, 

মনোহর পদ্িনী-আখ্যান। 

যদি আর থাকে ক্ষুধা, যোগাইব কাব্যসুধা, 
এইবপ হৃদে ধরি ধ্যান || 

সমাপ্ত 





কুমার-সন্তব 
ন্বিভভাগন 

যে সকল কারণে কৃমার-সম্ভব অনুবাদিত 
হইল, তাহ এই স্বলে বিজ্ঞাপন করা কর্তব্য ;--- 

১। বাল্যকালাবধি যাহ। অত্যন্ত হয়, তাহ। 
অধিক বয়সে পরিহার্য নহে : পূর্বের ন্যায় আমার 
অবকাশ নাই ;--বিঘয়-কর্মে সমস্ত দিবস ব্যাপৃত 
থাকিয়৷ পাতে এবং পদোঘে যে দূই এক দণ্ডকাল 

নিশাস-পরিত্যাগের সময় আছে, তাহাতে নূতন 
কোন বিঘয় চিন্তা করিয়৷ লেখা দুরূহ, অথচ 
অভ্যাসরক্ষার অনুরোধে আমি এই মহাকাব্যের 
অনুবাদকরণে পৃবৃত্ত হই। কিন্তু পশ্চাৎ দেখিলাম, 

নূতন রচনাপেক্ষা পুরাতন অনুবাদ করা অধিকতর 
পরিশম-সাপেক্ষ । কি করি, আরম্ভ করিয়া কোন 
কর্ম পরিত্যাগ করিলে মূঢ়ত৷ পৃকাশ পায়, সুতরাং 
অনুবাদ সমাপ্ত করিলাম । 

২। অনেকে এক্ষণে পদ্যময় কাব্যের অনুবাদ 
গদ্যে সম্পাদন করেন, সহৃদয়বর্গ কহেন, তাহাতে 
অত্যন্ত রসভঙ্গ হয় ; চম্পকপূশ্পের পৃতিকৃতি স্বর্ণ- 
সহকারে নিম্মিত হইলেই সুন্দর দেখায়, রজতে 
রচিত হইলে তাদূশ শোভনীয় হয় না, অতএব 
কোন কোন বন্ধু সংস্কৃতপূধান পদবীস্ব কাব্য- 
নিচয়ের পদ্যানুবাদ-করণে আমাকে অনুরোধ 
করাতে আমি সেই অনুরোধ-রক্ষার পৃথম আদর্শ 
স্বব্ূপ তাঁহার্দিগের হস্তে এই গৃগ্থ সম্প্দান 
করিতেছি। 

৩। আমর! ভিন্দেশীয়দিগের দ্বার অধীনতা- 
শৃঙখলে বন্ধ বিধায় ক্রমে ক্রমে সনাতন রীতি-নীতি, 

আচার-ব্যবহারাদি পরিহারপূর্বক বহুরপীর ন্যায় 
বছরূপ ধারণ করিতেছি । আমরা পূর্বে কি 
ছিলাম, এক্ষণেই বা কি হইয়াছি, ইহার পর্যযা- 
লোচনা করণে স্বদেশহিতৈঘিমাত্রেরই মনে বাসনা 
জনে], সেই বাসন পূর্ণকরণে পাচীন গগ্থনিকর, 
বিশেঘত: স্বদেশীয় প্রাতন বাবাকলাপই সবিশেষ 
শক্তি রাখে । পায় দৃই সহ বৎসর পূর্বে আমা- 
দিগের পূর্বগুরুঘদিগের কিরূপ পরিচ্ছদ, কিরূপ 
বাসগৃহ ছিল, কিরূপ নিয়মে বিবাহাদি সংস্কার 
সম্পন্ হইত, তাহ। মহাকবি কালিদাসের লিপিতে 
দেদীপ্যমান রহিয়াছে ; যাহারা সংস্কৃত ভাঘায় 

ব্যৎপন্ নহেন, তীহার। তাহার অনুবাদ পাঠ করিয়া 
পূর্বোক্ত অভিলাঘ কখঞ্চিত্রপে পূর্ণ করিতে 
পারেন, তনিমিত্তেও আমি এই মহাকাব্যের 
অনুবাদ-করণে পৃবৃন্ত হই | উপরিভাগে অনুবাদ- 
করণের হেতু পৃদশিত হইল ; অনুবাদ সম্বন্ধে ও 
কিঞ্চি্বক্তব্য আছে ,--- 

মহাকবি কালিদাসের নিয়মে আমি সমুদয় 
সর্গ এক ছন্দোবিশেঘে রচিত না করিয়া, তিন্ 
ভিন্ ছন্দোবন্ধের অনুসরণ কবিয়াছি, অনবরত 
এক ছন্দ শ্ণ্তিবিবরে পৃবিট হইলে জড়তার 
পাদর্তাব হয়; জলযস্ত্র নির্গত অনর্গল একাকার 
ধারাঁপাত-শব্দ নিদ্রাকর্ধণের উপযোগী বটে, কিন্তু 
কাব্যশান্ত্র নিদ্রাকর্ষণের জন্য নহে, তাহ! চিত্তকে 
অনবরত সচেতন রাখিবার সহকারী, ইহ সব্ববাদি- 
সম্মত। পৃতি স্গের সমাঞ্চিতে বাদ্যের পরাঙের 

ন্যায় মহাকবি ২।১ শ্লোক বিভিনু ছন্দে রচন। কার- 
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য়াছেন ; আমি স্গৈক ভিনু সমুদয় সর্গে তনয় 
অবলম্বন করিয়াছি । . 

মহাকবি এই কাবা উনবিংশতি গর্গে সমাপ্ত 
করিয়াছেন, এমত কিংবদভ্তী,---কিত্ত কমারসম্ভব 
অথাৎ কান্তিকেয়ের জন্মের পূর্বে হর-পার্বতীর 
পরিণয়-বর্ণনাত্বক সপ্তয় সর্গ পর্যাস্তই কালিদাস- 
রচিত বলিয়। সব্বদেশে প্রসিদ্ধ । অনেকে কহেন, 
উত্তর নর্গ সকল তীহার প্রণীত নহে, তত্তাবৎ 
ভোজরাজের সভাসদ্ কালিদাস-খ্যাত অন্য এক 
কবিকর্তৃক রচিত। ফলত: সপ্তম সগ পর্যন্তে 
যেরূপ কবিত্বচ্ছটা বিকীর্ণ আছে. তাহার সহিত 
অবশিষ্ট সর্গ সকলের রচনার তুলনা করিলে এই 

কথা অসঙ্গত বোধ হয় না। অনেকে আবার 
কহেন, অই পর্গে হর-পার্তীর বিশশ্ত বিহাঁর- 
বর্ণনায় মহাকবি অতাস্ত অশ্ীলতা অবলম্বন করিয়া- 
ছেন, সুতরাং ধান্রিকগণ সপ্তম সর্গ পর্যযন্তের 
সমাদর করিয়া অবশিষ্টাংশ পরিত্যাগ করিয়া 
থাকেন, এ কথা'ও তি সঙ্গত, ইহাতে হিন্দজাতি 

যে একান্ত অশ্শীলতার পরবশ নহেন, ইহাই 
সপমাণ হইতেছে । সম্পৃতি প্ডিতবর তারানাথ 
তর্কবাচস্পতি করুক এবং বারাণসীতে পৃকটিত 
পণিতাখ্য পত্রে উত্তরসর্গসমূহ পৃচারিত হইয়াছে, 
এতত্তিন আমি উৎকলদেশে দূইখানি হস্তলিখিত 
কমারমন্তব গৃদ্থে সকল সর্গ পাঠ করিয়াছি, 

তাহাতে অষ্টম সর্গে যত অশ্শীলতার আশঙ্কা ছিল, 

নি. রঙ্গলাল-গ্রস্থাবলী 

তত পরিমাণে দৃষ্ট হয় নাই। যাহার৷ নৈঘধকাব্যে 
নলরাজার বাসর পাঠ করিয়া থাকেন, তীহা- 
দিগের নিকটে অষ্টম সর্গের বিহার-বর্ণন-চক্কানাদ- 
সমীপে ডমরধ্বনিবৎ উপলব্ধ হইবে, সন্দেহ নাই । 
যাহা হউক, এ সগে সন্ধ্যাবর্ণনাটির স্বানে স্বানে 
অতি মনোজ্ঞ কবিত্বচছট। বিকীর্ণ হইয়াছে, আমি 
তাহ। অনুবাদপৃব্বক পুস্তকপরিশিষ্টে পৃ্দান করি" 
লাম। 

আমি এই গৃষ্বরচনায় অনুবাদের অনুরোধে 
কোন কোন স্থানে ২।১টি অতিরিক্ত শব? সংযোগ 
করিয়াছি, কোথাও বা ২।১টি শব্দ পরিত্যাগ 
করিতে বাধিত হইয়াছি, ফলতঃ সাধ্যযতে মহা- 
কবির তাব সংরক্ষণ করিতে যতের ক্রটি রাখি 
নাই। 

মহাকবি কালিদাস কোন্ সময়ে বর্তমান 
ছিলেন, তাহার কবিত্বের চমৎকারিতা, তাহার 
মনৃষ্য-পৃকতিতে সমীচীন জ্ঞান এবং নৈসগিক 

শোভা-বর্ণনে অপরিমিত শক্তি পৃভৃতি সমালোচনা- 
পূর্বক এই স্থলে দিবার বাসনা ছিল, কিন্তু তৎ- 
পৃবন্ধ রচনা করিতে করিতে গরগ্থপৃযাণ হইয়া 
উঠিল, সুতরাং তাহ। স্বতম্বরূপে পুকাশ করা 
যইবে। 

হুগলি । 

১ ভাদ্র, ১২৭৯ শকাব্দ । 

গুবচ তহাচহাচগ ৩০০০ খাছ 



কৃষার-ম্ভব 
জেরি 

প্রথম সণ 
উত্তরেতে আছে দেবাত্বক দেবধাম, 

অচলের অধিরাজ হিমালয় নাম, 

পৃ্বাপর ভাগ যার পয়োনিধি-গত, 
রহিয়াছে মেদিনীর মানদণ্ড-মত।1১ || 

দোহনেতে দক্ষ মেরুবরে পরিহরি, 
যারে শৈলগণ বৎস পুকল্পন করি, 

দীপ্তিমার মণি মহৌঘধি সবিশেঘে, 
দৃহিয়াছে ধরণীকে পূথু-উপদেশে || ২ || 

পরিমাণশুন্য রতুরাজির পৃভব, 
হিম হেতু নহে তার গৌরব লাঘব | 
গুণসমূহেতে এক দোঘ লুপ্ত করে, 
কলঙ্ক নিমগু ইন্দ করে নিজ করে 11৩।। 

খেখরের ধাতু-আভা লাগি মেঘচয়ে, 
অকালেতে সন্ধ্যা বোব হয় হিমালয়ে | 

মনোহরা অপ্সরার তাছে মন হবে, 

বিত্রমেতে অসময়ে বেশ-ভূঘা করে || ৪ || 

যার কটিতটাবধি গিয়ে মেঘচয়, 

নিযু সম ভূমিভাগে ছায়। বিস্তারয় * 
সিপ্ধ ছায়ে থাকি বৃষ্টি-ব্যস্ত সিদ্ধগণ, 
ভানু-করোজ্জল শৃঙ্ষে করেন গমন || ৫ || 

সংহারিল সিংহগণ দ্বিপ দলে দলে, 
রূধিরাক্ত পদচিহ্ন ধৌত হিমজলে, 
সে চিহ্ন অভাবে নখে মুক্ত মুক্তাচয়, 

কেশরী কোথায় গেল কিরাতেরে কয় ।।৬|। 

যথায় ভূর্জের ত্বহ্-পত্রিক। সুন্দর, 
কৃঞ্জরের বিন্দু সম শোণ-বিন্দুধর ; 
বিদ্যাধর-বালাগণ তাহে অনুরাগে 
লিখয়ে অনঙ্গলেখা ধাত-রস-রাগে | ৭ || 

১৪ 

যেই গিরি-দরীমুখ-জাত সমীরণ, 
বংশের বিবর-ভাগ করি জম্পূরণ, 
গানে রত গন্ধব্বগণের গনিধান, 

স্বর-সংমিলন হেতু চড়াইছে তান || ৮ || 

করিগণ ঘরঘণ করিয়াছে হনু, 
সরল-বিটপিবৃন্দ তাহে ছিনুতন্, 
ক্ষবিয়াছে ক্ষীরধারা গন্ধে মনোহর, 
ভরিয়াছে সুরভিতে কন্দরনিকর || ৯ || 
কিরাত-দম্পতি পতি গত-অন্ধকার, 
কন্দরের অভ্যন্তরে পৃভাব সঞ্চার, 
রজনীতে বিনা তৈলে ওঘধিনিকর, 
হইয়াছে স্ুরতের পরদীপ স্সন্দর || ১০।। 

যেখানে তুঘাররাশি পথে শিলীভূত, 
সে কারণে পদাঙ্গুলি সদা কেশয়ত, 
শোণি-পয়োধর-ভারে ভারাক্রান্ত তায়। 
কিন্রীর গতি-মান্দ্য কখন না যায় || ১১ | 

দিবাভীত অন্ধকার নিবসি কন্দরে, 
রাত্রিচর প্রায় রক্ষা পায় ভানুকরে ; 
শরণ-আগত অতি ক্ষদ্র জন পৃতি, 
নিতান্ত মমতাশীল মহতের মতি || ১২ | 

চমরী-লাঙ্গুল-ক্ষেপ কিবা শোভাকর, 
নিন্দিয়া চন্দ্রের দূযৃতি অতি শুভ্রতর , 
গিরিরাজ নাম গিরি ধরে সত্য বটে, 
এ হেন চামর যার ঢুলায় নিকটে || ১৩।। 

কাঁচলী হরিছে কান্ত তাহে সুলজজিতা, 

কিন্র-কামিনীকৃল বিভ্রম-মজ্জিতা : 

দেব-মেঘমালা পূলম্বিত-কলেবরে, 
গুহাগৃহদ্বারে যবনিকা। * কার্যয করে 11১৪|। 

এ বিলাসগৃহ-হ্থারে যবনিকা অর্থাৎ পরমা ব্যব- 
হার অতি পরাতন রীতি, সন্দেহ নাই । যবনিক। 



১৩৬ 

অঙ্গে ধরি ভাগীরঘী-নির্বর-শীকর, 
কাপাইছে বার বার মন্দারনিকর, 

হেন সম্মীরণ সেবে মুগ-অনেঘণে, 
চঞ্চল-ময়ূরপূচছ-ধারী ব্যাধগণে || ১৫ || 

অবোভাগে বিভাকর করেন ভ্রমণ, 

গিরিশিরে সরোবরে মরোরুহগণ, 

সপ্ত্থঘি চয়নান্তে যাহ। ছিল শেঘ, 

উদ্ধু করে বিকগিত কবেন দিনেশ || ১৬।। 

যেই যজ্ঞসাধনীয় বস্ত্বব নিধান, 

রমণী ধবিয়া যাব বল ফলবান্, 
যাগ-ভাগ দিয়ে তাবে আপনি বিধাতি।, 

কবিয়াছে শৈল-জাধিপতভো অধিষ্ঠাতা 11১৭ || 

পিতৃগণ অতিশয মান পৃবসরে, 
স্থজিলা মানসী কন্যা কল-বক্ষ।-তরে ; 
নিজ যোগ্য সেই মুনিমান্যা মেনকারে, 
বরিলেন যেরমিত্র বিধি-অনুমাবে || ১৮ | 

কালক্রমে দূই জনে মাতিলেন রঙ্গে, 
স্বরূপ স্ুরভে বত বিবিধ পঙঙ্ছে, 
মনোরম যৌবনের পৃভাব সুসাব, 
মহীধর-মহিলাব গর্ভেব সঞ্চান || ১৯ || 

মৈনাক নন্দনে রাণী কবিলা পূসব, 
নাগবধৃবধূ সেই সিন্ধুর বান্ধব, 
ইন্্রকোপে নহে যার পক্ষের ছেদন, 
কত না জানিল সেই বজের বেদন || ২০।। 

মহেশের পৃর্বপত্তী দক্ষের দৃহিতা। 
পিতকৃত অপমানে হইয়া দৃঃখিতা, 
যোগভরে তনৃত্যাথ করি গুণবতী, 

গিরীন্দ্র-গৃহিণীগর্ভে সমুদিত সতী || ২১।| 

ভূবর-নিকর-অধীশ্র পতি সনে, 
সমাধি-সংযতা। রাণী সদা শুচি মনে ? 

শব্দে বোধ হয় যেন, এ ব্যবহারটি দেশাস্তর হইতে 
অনুস্থত' হইয়৷ থাকিবে । ফলে পুনবর্বার এতদ্দেশে 
এ শব্দ পৃচলিত হওয়া বাঞ্চনীয় । 

রঙ্গলাল-গ্রস্থাবলী 

যথানীতি উৎসাহেতে সম্পদ সঞ্চার, 
সেইরূপ মঙ্গলার হৈল অবতার || ২২॥। 

স্ুপৃসন্ দিকৃ, রজোহীন সম্ীরণ, 
শঙখম্বন অনস্তর পৃ্পবরিষণ, 
স্বাবর-জঙ্গম যত দেহধারিগণ, 

তীর শুত জন্মদিনে সবে সুখী মন |11২৩। 

পূর্ণ-পৃভাপুঞ্র পৃত্রী জনম লইলা, 
সে পুভায় পুসুতিও পূৃদীপ্ত হইলা, 
নব মেঘরবে যথা জন্বি রতুশল।, 
বিদূর-ভূমিরে দেয় পৃতিভা বিমল। || ২৪ || 

দিনে দিনে বাড়িতে লাগিল গিরিবাল।, 

সুধাকবে বাড়ে যথা মরীচির মালা ; 
এক কল। পরে যেন ব্যক্ত অন্য কল, 
সেইরূপ হইলেন লাবণা-উভ্জল। |1২৫।। 

আদরিণী.বালিকারে যত বন্কুজনে, 
ডাকে পিতৃপৃর্বক পার্ধতী সম্বোধনে, 
উ-মা বলি বারিত. মা তপ-আচরণে, 

উমা নাম পরেতে লভিলা সে কারণে ||২৬।। 

পত্রবার্ হইয়া'ও গিরি হিমবান্, 
উমা দেখি নাহি তার তৃপ্তি অবসান : 

বিকশে অনন্ত পৃষ্প বসম্ভ সময়ে, 
এক। চতকলিকায় ভ্রমরে রময়ে | ২৭ ॥ 

পভাবতা শিখা সহ দীপ যথা সাজে, 

ত্রিদিবে ত্রিধারা যথা শোভায় বিরাজে, 

দেবভাঘা করে যথা পগ্ডিতে মণ্ডন, 
পৃত বিভূঘিত গিরি লভি উমাধন || ২৮ ॥| 

মন্দাকিনী-পুলিনেতে বেদি নিরমিয়।, 
কন্দুক কৃত্রিম পুত্র পরিবার নিয়া, 
সঙ্গিনীগণের সঙ্গে বিনোদ-বিহার, 
বাল্যলীলা-রসে রত হন অনিবার || ২৯|। 

শরদে মরাঁল বথা ভাসে গঙ্গাজলে, 
নিশাগমে মত্হৌোঘধি যথা স্বতঃ জলে, 

সেইরাস সমাগমে শিক্ষার সময়, 

লভিলেন পূর্ব-অন্মাজিত বিদ্যায় ॥৩০ 



কুমীর-সম্ভতব ১৩৭ 

বিনা যতে আভরণ-শোভা কলেবরে, 
আসব নহেক কিন্ত তার কার্ধ্য করে, 
পৃষ্পধাণ নহে কিস্ত মদনের শর, 
এ হেন যৌবন পাপ্ত বাল্য-অনস্তর |1৩১।। 

তুলিকায় করে যথ৷ চিত্রের বিকাশ, 
দিনকর-করে যথা অরবিন্দে হাস, 
সেইরূপ উমা-দেহে নবীন যৌবন, 
সম-্চতুরাংশে কিবা করে বিভাজন || ৩২ || 

অঙ্গুষ্ঠ বর্তুল স্থল, নখর-কিরণ, 
নিক্ষেপেতে রক্ত আভা করে উদ্গীরণ : 
স্বলকমলের শোভা * করিয়া হরণ, 

অবনীতে অবতীর্ণ উমার চরণ || ৩৩ || 

শিখিতে কি মঞ্জীরের মধুর নিস্বন, 
চরণ-চারণে শিক্ষা দিল হংসগণ ? 

নহে কেন ধরিলেন নত-কলেবরা , 
বিভ্রম-বিক্রমযুক্ত গতি মনোহর ? || ৩৪ || 

নহে অতি দীর্ঘ, ক্রমে স্থুলতার হাস, 
সুবৃত্ত জানুর শোভা বিশেষে বিকাশ ; 
সৌন্দর্যের শেঘ বিধি করিয়া তথায়, 

শেঘাঙ্গ রচিতে রূপ সঞ্চে পূনরায় | ৩৫ || 

কর্রিবর-কর চন্ন বিশেঘে কর্কশ, 

রামরন্তা-তরু অতি শীতল পরশ : 
কেবল বিশাল ভাব ধরিলে কি হবে? 
উম্মা-উর উপমান নাহি দেখি ভবে || ৩৬ || 

তার পর নিরুপম কাঞ্কীগুণ-স্বান, 
কি আর বণিব তাহা করি অনুমান ? 
অন্য নারী মোহিবারে নারিল যে হরে, 

তিনি তারে নিজ অঙ্কে স্থাপিলেন পরে 11৩৭|। 

তনুতর নব রোমরাজি শোভাধার, 
পুবেশিল নতনাভি-বিবরে তাহার, 
নীবি অতিক্রম করি অপরূপ সাজে, 

নীলমর্ণিচছটা যেন কাঞ্চীগুণ মাঝে || ৩৮ || 

গস্থলেকভু কমল জন্মে না, যি জন্মিত, 
তবে তাহার শোভা হরণপূর্্বক উমার চরণ-পুতিভ। 
পক়াশ করিত |. নিদর্শনালক্কার | 

বেদিসম কৃশোদরী কাট শোভাকর, . 
ধরিলেন তাহে বালা ব্রিবলী সুন্দর ; 

মদনের আরোহণে সোপান সমান, 

নব-যৌবনের যোগে হইল নির্মাণ |1৩১।। 

কমলনয়নী কৃচগ্বয় পরস্পর, 
ধরঘণে পাওুবর্ণ বাড়িল সুন্দর ; 
শ্যামমুখ স্থল কৃচযুগল মাঝাবে, 

মূণালের সূত্র মাত্র সঞ্চারিতে নারে || 80 || 

উমা-বাহুযুগে এই বিতর্ক আমার, 
শিরীঘ-ক্সুমাধিক হবে সুকমার : 
মনোভব পরাভব, করিলা যে ভব, 

তাহার কণ্ঠের পাশ যে বাছ-সম্ভব || ৪১ || 

সমুনুত পয়োধবে কণ্ঠ বন্ধুর, 
মুক্তামালা শোভা তথা বাড়িল পচর, 
উভয়েই উভয়ের শোভার জনন, 

ভূঘা আর ভূঘ্য ভাব হৈল সাবারণ || ৪২ | 

চন্ত্রে গিয়ে সরোজ-সুরভি প্রাপ্ত নহে, 
পদ গতা তথা চন্দ্র সুধা নাহি রহো, 

চপলা কমল! তায় উমার ব্দনে, 

উভয়ের গুণ লভি রহে প্ীতমনে 11 8৪৩।| 

নবীন পল্পবে যদি কঙ্গম ঘটিত, 
পৃবালেতে মুক্তাফল যি পৃকটিত, 
উমা অরুণিত ওষ্ঠে সপ্ত নিরমল, 
তবে সে হইত তারা উপমার স্থল।। 8৪ 

মধুরভাষিণী উমা সুমধূরস্বরে, 
আলাপেতে অবিরত অযৃত নি:সরে, 
কঠোর কোকিল-রব তাহার নিকটে, 
বিতশ্ত্রী বীণায় যথা কর্ণে কট রটে || ৪৫ 

আঁয়ত-নয়নে চারু কটাক্ষ চপল, 
পবাত সময়ে যথা শোভে নীলোৎপল, 
মৃগাঙ্গনা সহ এই বিবাদ বিষয়, 

কে কাহার নেত্র নিল হইল সংশয় || 8৪৬ || 

দলিত অঞ্ুনে কি লিখিত মনোহর, 
দীর্ঘ রেখাযুক্ত দৃটি ভুরু শোভাকর ; 
বিলাস-চতুর শোভা নিরখি মদন, 
স্বধনু-সৌন্দর্য্য-গর্ব দিল বিসর্জন || 8৭ || 



১৬৮, 

যদ্যপি থাকিত, লজ্জা পশুদের মনে, 
পার্বতীর সুচার চিকর-দরশনে, 
অসংশয় চর্মরীর কেশের গৌরব, 

একেবারে শিথিল হইত তবে সব।। ৪৮ || 

সকল উপমাদ্রব্য করিয়। সংগৃহ, 
যখাস্থানে নিবেশিত কবি পিতামহ, 
স্থজন করিল বুঝি শৈলেন্দ্র-সুতাবে, 
হেরিবারে সকল সৌন্দর্যা একাধারে 118 ৯|| 

কামচর নারদ একদা তখা আসি, 

দেখিলেন পিতৃপাশে কন্যারূপ-রাশি, 
কহিলেন ইনি একপতী-ভাব ধরি, 
হরের অর্দেক অঙ্গ লইবেন হরি || 20 || 

শুনিয়া নিশ্চিন্ত গিরি, বয়স্থা সুতায়, 
শিব ভিন অন্য বরে দিতে নাহি' চায়। 

কৃশানুর যোগা মন্্রপূত হবাচয়, 
অপর তেজেতে কভু যোগা নাহি হয় |18১।। 

পার্থনা-বিহীন দেবদেব মহেশুর, 
স্ুতারানে পমখ না হয় গিরিবর, 

অভ্যর্থনা-ভঙ্গ-ভয় করিয়া সুজান, 

উদালীন-ভাবে করে কালসংবরণ || ৫২ || 

যদবধি পৃর্ব-জন্ে শোতনা সুদতী, 
দক্ষ-রোঘে কলেবর ত্যজিলেন সতী, 

তদবধি সঙ্গহীন হয়ে পশুপতি, 
পতী-পরিগুহে সদা উদাসীন-যমতি। ৫৩1। 

মুগনাভি সুরভিত, কিনুর-ক্ণিত, 

গঙ্গাজল-সিক্ত দেবদারুচয়ানি ত, 
হেন কোন হিমালয়-পস্থে করি বাস, 

তপস্যা করেন একচিত্ত কৃত্তিবাস।| ৫8৪ || 

সুমেক-কুহুমে চূড়া বাধি ভূতগণ, 
সুখস্পর্শ ভূর্জত্বচে কল্পিয়া বসন, 
কলেবরে দিয়ে যন:শিলার বিলেপ, 

শৈলজের শিলাতলে করে কালক্ষেপ 11৫৫1 

খুরেতে খনিয়া শিলা হিম ঘনীভূত, ৷ 
মদগবের্ব বৃঘভ বিষোর রবযুত, 

না সহি সিংহের নাদ গর্জে ভয়ঙ্কর, 
তয়ার্্ হইয়া দেখে গবয়মিফয় 11৫৬|। 

রঙ্গলাল-গ্রস্থাবলী 

হোম-ছুতাশন জালি সমিধ পৃহিত, 
নিজ অষ্টমুন্তিগত-মৃত্তি-সনি হিত, 
তপস্যার ফলের বিধান যেই করে, 
কি ফল উদ্েশে সেই তপস্য। আচরে |1৫৭|| 

বৃন্দারক-বৃন্দ-পৃজ্য মহাধ্য মহেশে, 
অর্ধযদানে অচর্চন! করিয়। সবিশেঘে, 
শুদ্ধচারা তনয়ারে সহচরী-সাথ, 
হর-আরাধনে আদেশিল অদ্রিনাথ || ৫৮ || 

যর্দিও সমাধি-বিধ্কারিণী পাব্বতী, 
তবু তার দেব! লইলেন পশুপতি,.. 
বিকারের হেতু সত্তে অধীর যে নহে, 
পুকৃত সুধীর ধীর 'তাহাকেই কহে ।| ৫৯।| 

সাজাইয়৷ নানা ফল, বিধিবৎ ফল, মূল 
মার্ভন৷ করিয়৷ পৃজাস্্ল, 

নিত্য-কত্য-সহুকারী, ভূঙ্গারে ভরিয়৷ বারি 

উপচিয়। যজ্ঞ-তুণদল। 

হরশিরে সুধাকর, তার স্ুশীতল কর 

পাব্বতীর কুস্তি দূর করে, 
অনুধিন এইরূপে, বিনোদিনী বিশুরূপে 

সেবা করে যথা ভক্তিভরে || ৬০ ॥। 

ইতি উমোৎপান্ত নাম পৃথম সর্গ। 

শদ্বতীয় সর্ 
(১) 

তারক দানব, করে উপদ্রব, 

কাতর যতেক সুর 

শচীনাথে আগে, লয়ে অনুরাগে, 

চলিলেন বৃর্ধপুর 

(২) 
মলিন সকল, শীমুখমণ্ডল, . 

চতুরানন-গোচরে 
হইল সরস, সুপ্ত তামরস, 

গ্ুভাতনভানুর .করে। 
(৩) 

জ্ল্ভামকারণ সব্বন্ত আনম, 
বচম-আধিপ গঁতি। 



কুমার-সম্ভব 

দেবতাসকলে, পড়ি পদতলে * 
স্ততি করে অর্থবতী ।--- 

(8) 
“নমো জগৎপতি, ত্রিবিধ মূরতি, 

একমাত্র স্ষ্টি আগে, 

পরে গুণলয়, নিজগুণত্রয়, 

' প্রকাশিলে তিন ভাগে। 

(৫) 
তুম হে অমোধ, নিজ বীজ ওঘ, 

বপিলে জল-ভিতরে, 

তাহাতে উদয়, ,চরাচরচয়, 

ভিত বেদদনিকরে ৷ 

(৬) 
একমাত্র ছিলে, ব্রিভাগ হইলে, 

মহিমাপচারচছলে। 

ৰ্ 

স্জন পাঁলন, আর সংহরণ, 

করণ-কারণ ফলে । 

(৭) 
তুমি হে বিধাতা, সব্ব-পিতা-মাতা, 

বিঘোধিত চরাচরে, 
নিজ কলেবরে, ভাগ করি পরে, * 

বিরচিলে নারী নরে। 

(৮) 
নিজ পরিমাণে, রাত্রিদিনমানে, 

করিয়াছ বিভাজন, 
হও যবে সুপ্ত, সব হয় লুপ্ত, 

জাগিলে হয় স্থজন | 

(৯) 
জগতের তাত, আপনি অজ্ঞাত, 

সবর্বক্ষয় হে অক্ষর! 

জগতের আর্দি, আপনি অনাদি, 
জগর্দীশ নিরীশৃর | 

___._* বল। বাহুল্য, এই উক্তির সহিত গিছদীয় 
নরনারী-স্থাটির কথঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে, যুস। ঈশুবরা- 

কারে আদি-পুরুঘের স্থ্টি এবং তাহা হইতে আদ্যা 

নারীর উৎপত্তি বর্ণন করিয়াছেন । 
যেই পুরাতন, করিব আনন, 

১৬৯ 

(১০) 
পূভাব আপন, জান বিলক্ষণ, 

আত্মরপ স্যটিকর, 
করিয়৷ স্জন, করহ নিব, 

ওহে সব্ব-শক্তিধর ! 

(১১) 
তমি দ্রবরস, নিবিড় কর্কশ, 

লঘু গুরু সূক্ষ্ম স্থুল, 
ব্যক্ত ব্যক্তেতর, তুমি কামচর, ্ 

সকল বিভৃতিমূল ! 

(১২) 
যেই বাক্য সব, পথমে পৃণব, 

ব্রিতয় স্বরে ভিত, 
যক্ঞ স্বর্গ ধর্ম, যাহাদের কর্ম, 

তাহার তব পূণাত। 

(১৩) 
পৃরুঘার্থে পীতি-দায়িনী পৃকতি, 

তোমাকেই কতি জানে, 
তোমাকেই পূনঃ, বিচলিত গুণ, 

পূরুঘ বলিয়া মানে । 

(১৪) 
তুমি হে সবিতা, পিতৃগণ-পিতা, 

দেবাধিদেবতা পাতা, 

তুমি পরাৎ্পর, পরমার্থ পর, 
তুমি হে ধাতার ধাতা। 

(১৫) 
তুমি হে শাশৃত, হব্য হোতা স্বতঃ, 

ভোজ্য আর ভোগকারা। 

তুমি জ্ঞেয়চয়, জ্ঞাতা মহাশয়, 

ধ্েয় পুনঃ ধ্যানধারী 11” 

(১৬) 
এইরূপে শ্রুতি, করি দেবস্তাতি, 

হৃদয়-সঙগত অতি, 
পরসাদাভিযুখ, হয়ে চতুঙ্গুখ, 

কহিছেন স্থুরপূৃতি। 

(১৭) 

চতুষ্টয়ে চতুষ্টয়, 



১১৩ 

শব্দ অবয়ব, পৃবৃত্তি পৃভব, 
অথসহ বাক্ত হয় ।--- 

(১৮) 
“কি মহৎ কার্ধা, হেতু 'অনিবার্ধা, 

শক্তিধর সুরগণ ৷ 

স্ব স্ব 'অধিকাবে, পভাব-সঞ্চারে, 
সুখে 'হেথা আগমন ? 

(১৯) 
তঘার-পতনে, যথা তাবাগণে, 

পৃকাশিত হয় দূঃখে, 

তোমাদের হায়, দেখি তার প্রায়, 
পৃর্বরাগ-ষ্ট মুখে । 

(২০) 
পথমেতে কহ, এ অস্ত্রনিবহ, 

কি কারণে ছটাহীন, 
এই বৃত্র-হর, বজ, ভয়ঙ্কর, 

ইন্দ্-করে কেন ক্ষীণ? 

(২১) 
কেব। সে সবার, 'অরি দূরাচার, 

যাতে পৃচেতাব পাশ, 
মন্ত্রে বীর্যাহত, ভুজঙের মত, 

পাইতেন পরকাশ ? 

(২২) 
কেন ধনেশৃর, গদাহীন কর, 

তগুশাখ তরুপায়, 
দেয় পরিচয়, তৰ পরাজয়, 

মনের বেদনা তায়? 

(২৩) 
ওহে যম তুমি, লিখিতেছ ভূমি, 

আপন অমোধ দণ্ডে, 

নিব্বাণ অঙ্গার, সম দশা তার, 

কেন গত লগ্ুভণ্ডে? 

(২৪) 
অহে ভানুগণ, হেরি কি কারণ, 

সুশশীতল তাপক্ষয়ে, 

চিত্রলেখা পায়, হইয়াছ হায়? 
ৰ হেরে সবেদ্ছির হয়ে ? 

বঙ্গলাল-গ্রস্থাবলী 

ক (২৫) 

কেন পর্যাকূল, হে মরুতকল, 
বেগভঙ্গ হয় বোধ, 

পৃতীপ-গমনে, তরঙজ-স্থজনে, 

জলেষথা গাতরোধ? 

(২৬) 
হঙ্কারবিহীন, অতিশয় দীন, 

রুদ্রগণে যায় দেখা, 

পরাভবে ভালে, মক্ত জটাজালে, 
বিলম্বিত শশিলেখা | 

(২৭) 
কেব। সেই পর, * বলবান্বর, 

ফেলিয়াছে সবে ফেরে, 
বিশেঘ নিয়ম, করে অতিক্রম, 

যথা নিত্য নিয়মেরে ? 

(২৮) 
কহ ন৷ কারণ, অহে বতৎসগণ, 

পুয়োজন আসিবার, 
স্ভান অন্তরে, তোমাদের করে, 

দিয়াছি পালন-ভার ।"" 

(২৯) 
ধীরে সমীরণ-ভবে পদাাবন, | 

হয় যথা কম্পমান, 

তথা শচীপতি, বৃহস্পতি পুতি, 
সহস্-নয়নে চান || 

(৩০) 
সহস্-নয়ন, হ'তে বিচক্ষণ, 

বাসবাক্ষি বৃহস্পতি, 
যথাভক্তিভরে, কহে বদ্ধ-করে, 

দ্বিনয়ন অজ-পৃতি ।-- 

(৩১) 
“অহে ভগবান, এ কথা পমাণ, 

অধিকারচুযুত সব, 
সব্্ব-অন্তর্ধামী, হও তুমি স্বামী, 

কিবা অগোচর তব? 

* শক্ত । 
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(৩২) 
আপনার বরে, ভুবন-ভিতরে, 
- তারকাখা ম্হাসুর, 

যথা ধমকেত্, স্যষ্টিনাশ হেতু, 
হইয়াছে বিভাস্সর | 

(৩৩) 
তার পুরে রবি, খরতর ছবি, 

একেবারে পরিহরে, 

শুধু সরোবরে, কমলনিকরে, 
বিকসে বিহিত কবে । 

(৩৪) 
সব্বদ। সকল, কলানাথ-কল।, 

| স্বেচছমতে ভোগ করে, 

কের্বল যে কল।, হর-শিরোজ্জল!, 
তাহারেই নাহি হবে। 

(৩৫) 
কম্ুমহরণ, দোঘে সমীরণ, 

আরামে বিরাম ডরে, 
থাকি দৈত্য-পাশে, ম্দমন্দ শৃাসে, 

ব্যজনীব কর্ম কবে। 

(৩৬) 
ত্রম অনুসার। ত্যজি অধিকার, 

ভয়ে সব খধতুকূল, 
মালার সমান দিতেছে যোগান, 

অকালে বিবিধ ফূল। 

(৩৭) 
তার উপায়ন, বিবিধ রতন, 

জলময় নিজোদরে, 
পুষ্ট যদবধি, ন হয় জলধি, 

পৃতীক্ষায় কাল হরে। 

(৩৮) 
পৃখর নিকর, রতুরাজি-ধর, 

বাস্ুকি তুজঙগরাজ, 

সার। বিভাবরী, স্থিরভাব ধরি; 
করে পৃদীপের কাজ । 

(৩৯) 
আসি অনুক্ষণ, তার দতগণ, 

₹পক্রমে হরে ফুল, 

১৯১১ 

অনুগ্হ-আশে, ইন্দ্র ভাবে ত্রাসে, 

কিসে রবে অনুকূল। 
(8০) 

এরূপে আরাধ্য, হয়ে সে অবাধ, 

্ পীড়িছে ভুবনব্রয়,--- 
পুতি অপকারে, দৃর্নে নিবারে, 

উপকারে শামা নয়। 

(৪১) 
যে নন্দনবনে, সরবধূগণে, 

দয়ায় তলিত দল, 

সেই তরুগণে, কর্তনে পাতিনে, 

নিপাত কবিছে খল। 

(৪২) 
ঘুমালে অধম, মুদূ শাস সম, 

বাজনী-বীজনে বয়, 

নয়নের বারি, নয়নে নিবাধি, 

সরনাবী বন্দিচয়। 

(৪৩) 
রবির তুরজ-খুর-কৃত-ভঙ্গ 

সমের-শিখরাবলী, 

আপন আলয়ে, বচিয়াছে লয়ে, 

উপগিনি * কেলিস্থলী। 

(৪88) 
দিকৃ-হস্তী-মদ, যে হয় আম্পদ, 

হেন মন্দাকিনী-জলে, 

জাত ছেমপদায, হবি নিজ সদা- 

বাপীতে রোপেছে বলে। 

(১৫) 
তার আসাভয়ে, স্বগপথ চেয়ে, 

খিলভাব আবিভাব, 

ভুৰন-লোকন-সুখ দেবগণ, 
নাহি করে অনুভাব। 

(৪৬) 
যাজিক অধ্বরে, হবা দান করে, 

বৃথা আমাদের তরে, 

* উপবনয়ধ্যে কেলিশৈন রচনা করা ভারত- 

বর্ধের পৃরাতন পথা, ইয়োবোপায়দিগেক মধ্যে 
অধুন৷ পুচালত হইয়াছে। 
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দঃখে মরি দেখে, অগ্মুখ থেকে, 
যাগ-ভাগ সব হরে। 

(8৭) 
ইন্দ্রের অজিত, বহুকালাজিত, 

যশ উচৈচ:শবা হয়, 
উচচ কলেবর, বাজি-রতুবর, 

হরিয়াছে দূরাশয় | 

(8৮) 

যথা সনিপাতে, বিকাব-উৎপাতে, 
মহৌঘধ ব্যথ হয়, 

তাতে সেইমত, আমাদের যত, 

উপায় সফল নয়। 

(৪8৯) 

হর-পতিঘাতে, তেজ জাত যাতে, 
জয় আশ। দেবতার, 

সেই সুদশ ন. হয়েছে শোভন, 
ধুকধূকী গলে তাব। 

(৫০) 
তাৰ যত করী, পবাভৃত করি, 

এরাবত গজবরে, 

পুকর আবর্ত, আদি মেঘাবর্তঁ- 
মাঝে বপক্রীড়। করে। 

(৫১) 
কর্ম বন্ধনাশী, বর্ম অভিলাধী, 

যেবপ মুমুগ 
অমব-ভাশাসে, তাবক-বিনাশে, 

কজন দেব-সেনানী। 

(৫২) 
সুরসেনাপতি, কবিয়৷ সঙ্গতি, 

প্রোভাগে লয়ে তারে, 
নমুচিস্দন, জয়ী মোচন, 

পারিবেন করিবারে |” 

(৫৩) 
বাকা অবসান, পরে ভগবান্, 

সানী, 
৩৯ 

বিধির রুচির কথা, 

গরজন পরে, বরিষণ করে, ” 

সুভগ জলদ যথ!।--- 

রক্গলাল-প্রন্থাবলী 

(৫8) 
“দেব-মনোরথ, সিদ্ধ যথাযথ, 

হবে কিছু কাল পরেঃ 
নাশিতে এ রিষ্টি, ন। করিব স্থ্টি, 

আমি সেনাপতিবরে। 

(৫৫) 
আমা হ'তে দুষ্ট, হইয়াছে পুষ্ট, 

ক্ষয়যোগ্য নাহি হয়, 

বিধ-তরুবরে, স্যট্টি করি পরে, 

ছেদন উচিত নয়। 

(৫৬) 
পর্বে দৈত্যবর, নিল এই ৰর, 

পতিশ্ত সে কারণ, 
তপো-ছতাশনে, দহে ব্রিভূুবনে, 

বরে করি নিবারণ । 

(৫৭) 
অমর সহিত, সমর পৃহিত, 

সে তাবক দ্রাচার, 
শিবতেজ-অংশ, বিন করে ধ্বংস, 

বল বল আছে কার? 

(৫৮) 
তমোগুণ-পানে, মহাদীপ্র্যাকারে, 

আছেন সে মহাপৃভু, 
'আমি, ব্রিবিক্রম, জানিতে অক্ষম, 

পুতাবের দীম কতু। 

(৫৯) 
সংযমস্তিমিত, মহেশের চিত, 

উমারূপে আকর্ষণে । 
হ'ও যতুবান্, চুম্বক সমান, 

লৌহ-পৃতি আক্রমণে । 

(৬০) 
সহিবারে ক্ষম, শিব আর মম, 

মহাবীর্ধ্য নিজাধারে, 
নগেন্্রকমারী, অথবা! এ বারি, 

মহেশের একাকারে। 

(৬১) 
গিতিকণ্ঠন্থত, বিভূতি-পৃভৃত, 

হবে দেখ সেনাপতি, 
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সুরবলিগণে, ধেণী * বিমোচনে; | আনি আপনার সিংহাসন-সনি ধানে, 

পাবে তবে অব্যাহতি |” স্বান দিয়া কহিলেন বসো এইখানে । 
(৬২) পুভুর পুসাদ শিরে ধ্গিয়া৷ মদন, 

বলি এ বচন, জগৎ্জনন, গুপ্ত যুক্তি জালি করে বচন-রচল 1 ই || 

করিলেন তিরোধান, আজ্ঞা কর যেব৷ হয় হে পুরুধধধ, 
যথা জুবিহিত, অন্তরে আহিত,' সংসারেতে কোন্ কার্য্য করণীয় তব । 

দেবদল স্বগে যান। অনুগ্হ সু তিপথে সমূদিত যবে, ূ 

(৬৩) আল্ঞা-যোগে তাহারে হে বাড়াইতে হবে || ৩।। 
এ কার্ময সাধন, করিতে মদন, অতিশয় তপোবলে কিবা কোন্ জম, 

যোগ ইতি স্থির পরে, তব পদাকাঙক্ষী হেতু ঈর্ধ্যার তাঁজন? 
পাকনিসূদন, করেন স্মরণ, শায়ক-সঞ্চিত এই আমার কোদণ্ড। 

ফুলময় পঞ্চশরে । লক্ষে পড়ি যদবধি নহে লণ্ডতও || 8 || 

(৬৪ ) তোমার অমতে পুনর্জন্]ে ভীতমন, অনস্তর সুললিত, ভামিনী ভ্র লতাচিত, 

শৃজধর ধনু মনোহর, 
রহিত বলয়-পদ, চারুচিহ্ে শোভাম্পদ, 

মৃ্তিমার্গ প্রাণ্ত বল হবে কোন্ জন? 
কামিনীর কটুতর কটাক্ষের জোরে, . 
চিরকাল বদ্ধ হয়ে রবে ভব-ধোরে || ৫ | 

কণ্ঠতটে ধরি নিরন্তর | 

(৬৫ ) পড়ক হাজার নীতি উশনার কাছে, 

খতুপতি-সহচর, করে যার শোভাকর, বিষয়ে মজাতে তায় মোরে ভার আহে, 
মাকন্দমঞ্জরী পহরণ, তরল তরঙ্গ যথা তোয়ধির তটে, 

শচীনাথনুগোচরে, পাঞ্লি-আবদ্ধ-করে, অর্থ ধর্ম পৃপীড়িত আমার নিকটে || ৬॥ 

সণুদিত হইল মদন। বল, কোন্ একপত্ী-বত * দূখেশীলা, 

ইতি ৰন্জাভিগমন নাম ছিতীয় সর্গ ৷ চারু রূপে তব মন মোহিলা মহিলা, 
চাহ কি হে সেই মুক্তলজ্জ। পৃমদারে, 
কণ্ঠে ধরি আলিঙ্গন দিবেক তোমারে ? 111৭ || 

_ স্থরতাপরাধে তব কেব! সে কামিনী, 

তৃতীয় সর্গ পদানত হইলেও, নিদয়া ভামিনী? 

অনুতাপে তাপ আমি বাড়াইব তার, .. 
জুরগণ পরিহরি রতিপতি পতি, করাইব কোমল পল্লব-শয্যা সার || ৮ || 
সহসা সহ, দৃষ্টি দেন শচীপতি।--- 
পায় দেখা যায় পভদের পুয়োজনে, . সংহর আপন ব্জ, পুসাদদ করহ,. ূ 

আদরের অস্থিরতা অনুগত জনে | ১|| মম শরে কোর্ দনুজের রক্ষা কহ 1" 
বাহবল হয়েছে বিশাল যার তরে, . - 

* পৃর্বকালে ভারতবর্ষে পতিবিরহি ণীগণের কামিনীর কোপরজ ওষ দেখে রে ॥ ৯ ॥ 
একবেণী রক্ষা করা রীতি- ছিল; স্বামীর পুনঃ- 

সংমিলন ব্যতীত তীছার! সেই ধেণী 'মোচন বা * এত ইন্্র বর্তক অহল্যাহরণের কথা হুচন। 
কবরীবক্কনাদি করিতেন নাণ! : ্ হইতেছে । ক নিট 

৫ 
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তৰ অনুগহে হয়ে ফলশর-ধর। 
লইয়ে সহায় মাত্র খাতুয় ঈশুর, 
পিনাকী হরের ধৈর্য্য হরিবারে পারি, 
কি আর গণন৷ করি অন্য ধনূর্ধারী || ১০॥ 

উরু হতে উত্তোলন করিয়া চরণ, 
মহামূল্য পাদপীঠে করিয়৷ স্থাপন, 
কাম-মুখে ব্যজ শুনি নিজ অভিপায়, 
আখগুল এইরপে কহিছেন তায় || ১১।। 

“অহে সখে! যা কহিলে যথার্থ সকল, 
তুমি আর বজ মধ্যে তৃমিই সফল--- 
কলিশ বিষম ক্ষষ্ষ তপোবীর্ধা-কাছে, 
সব্বগাহী তব শর অসাধ্য কি আছে ?11১২। 

তৰ বল জেনে শুনে--সমুচিত তার--- 

গুরুভায-নিয়োগেতে বাসনা আমার,--- 

ভঁভার-ধারণে ধৃট নিরখিয়৷ শেঘে, 
স্বতার-বহনে বিঞু নিয়োজিল শেঘে || ১৩।। 

হরপতি শর ক্ষেপে সাধ্য আছে তব, 
এই কথা যখন বলেছ মনোভব ! 
বিঘম বৈরিতে ব্যস্ত বৃন্দারকগণ, 
মনোরথ-সিদ্ধিপথ পাত সেইক্ষণ|| ১৪ |] 

হর-তেজে সম্ভত হবেন সেনাপতি, 
তাহে হবে দেবতার বিজয়-সঙ্গতি, 
বন্ধিধ্যানে লীনচিত্ত বদ্ধা-নিধান, 
হেন হরে শরক্ষেপে তুমি ক্ষমবার্ || ১৫ || 

নগেজ্্র-নন্দিনী উমা সদাকাল শুচি, 
চালহ তাহাতে যতচিত্ত-শিব-রুচি,--- 
বিধির. নির্বন্ধ এই রমণীমাঝারে | 
উমা মাত্র ক্ষমা হর-তেজ ধরিবারে || ১৬|। 

হিমালয়-সানুদেশে পিতার আদেশে, 
হর-আঁরাঁধেন উমা বরের উদ্দেশে-- 
অপ্সরার মূখে ধব আছি সুগোচর--- 
আঁমার স্বজন তার) হয় গুণ্ুচর | ১৭ || 

অতএব দেবকার্মা কর হে সুজন! 

ইহাতে অপর অথে *আছে পূয়োজন ; 

৫ কারণ। 

রঙগগলাল-গ্রস্থ।বলী 

শথাপি তুষি হে হও উত্তম কারণ--. 
বীজাঙ্কর-পৃর্রে যথা সলিল-সেচন || ১৮ | 

অনরের জয়ের উপায় এই কাম, 

হরে করি শরাধাত রাখ নিজ নাম * 

সামান্য কঠিন-কার্ষেয যশ লভে নর, 
তমি কৃতী--অপামান্য কার্যয তব স্মর || ১৯ || 

দেবতার পরার্খনীয় এই পৃয়োজন, 
ত্রিলোকের কার্যয তাহে শুন হে মদন! 
চাপের পতাপ ইথে হিংসা নাই অতি, 

স্পৃহণীয়-বীর্য্য তুমি অহে রতিপতি ॥ ২০ | 

শুন মনোভব তব মাধব বান্ধব, 

বিন। আবাহনে তব সহায় সম্ভব--- 

যখা৷ আবির্ত ত মাত্র হ'লে হুতাশন, 

অমনি পরোভৃজল তারে করে পৃভগ্জন 11”? ২১।। 

পৃভুর পুসাদ-পৃশ-যালয তার পরে, 
আল্ঞাসহ মদন ধরিলে শিরোপরে, 

করীন্্র-তাড়ন জন্য কর্ক শিত করে, 
শচীনাথ স্মরতন পরশে সাদরে || ২২॥ 

সঙ্গে লয়ে সশঙ্কিত সঙ্গী রতিপতি-- 
প্রিয় বন্ধু খতুরাজ প্রিয় দারা রতি--- 
দেবকার্ধ-মাধনায় শরীর-পতনে, 

চলিল তুহিন-গিরি-স্থিত স্বাণৃ-বনে || ২৩।। 

সেই বনে সমাধিস্থ তপোধনগণ, 

তপস্যার ফলসিদ্ধি বারণকারণ, 
মদনের অভিযান সুখের বিঘয়, 

স্বরূপ পৃকাশি আসি বসন্ত উদয়।| ২৪ || 

কবের-রক্ষিতা দিক্ উদীচীর সঙ্গে, 
অসময়ে দিনকর মাতে রতিরঙে, 
দক্ষিণা দক্ষিণা সতী গন্ধবহ-যুখে 
পতি পৃতিকূল হেতু নিশসিত দঃখে | ২৫ || 

সদ্য সদ্য মুগ্তরিত অশোক সুন্দর, 
আপাদ-মস্তকে নব পল্লবনিকর--- 

সুন্গরীর স্ুুশিঞ্জিত চরণ-পরশ, 
অপেক্ষা না করি সেই হইল পরস।। ২৬ 
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নিরমিয়া শর স্মর মাকন্দমঞ্জরী, 
নবর্দল পুউখপৃঞ তাহে মুক্ত করি, 
মধুকরশে ণী মধু মুড়িয়া শোভায়, 
মদনের নামাক্ষর লিখেছে কি তায়? * ২৭|। 

বটে বটে বর্ণ নীয় কণিকার ফুল, 
গন্ধহীন হেতু হয় হৃদয় ব্যাকল--- 
সকল বিকল। দেখি বিধি-স্যটি বিধি, 
কাহাকেও করে নাই সব্বগুণনিধি || ২৮ || 

বালশশী সম বক্র আর বিলোহিত, 
পনাশ-মুকলপুঞ্জ হলো পুরোহিত, 
বনভূমি-বরাঙ্গনা-গণের শরীরে, 

বসন্ত নখরে ক্ষত করে কি অচিরে? ২৯|। 

ভাল সভ্ভৃজ! ধরিলেক বাসস্তীয় শোভা।,-- 
নয়নে অগ্রন হলো মত্ত মধুলোতা, 
চিত্রবর্ণ তিলফে তিলক পরিপাটা, 
নবচৃত-পুবালেতে আন্তার পাটী || ৩০॥ 

পিয়াল-ফুলের রজে বিধিত লোচন, 
কাননে কাননে মদমত্ত মুগগণ, 
জীর্ণ-পর্ণপাতে মর্শবরিত বস্থলী। 

হেলে দূলে বায়ু-পৃতিকূলে যায় চলি |৩১|। 

রসাল রসাল ফুলে করি রস পান, 

কল কোকিলের কণ্ঠে বাজিল স্ুতান,-. 
মানবতী মহিলার মাঁন-পরিহারে, 

কামের আদেশ কিবা কোকিল ফৃকারে |1৩২|| 

বিশদ হইল কিনুরীর বিশ্বাধর, 
রঙচছটা-শূন্য মুখ পাওুবর্ণধর, 1 

* অস্ত্রের অঙ্গে নাম লিপি করা তারতবর্ধের 
পুরাতনী রীতি। 

1 ইমুরোপীয় অঙ্গনাগণের ন]ায় ভারতবর্ধীয় 
ভামিনীগণ শীতকালে শীতজনিত বিস্ফারণ নিঝাঝণ 
জন্য অধয়ে দ্রব মোম বিলেপন করিতেন । অপিতু 
মণ্ডলে উষ্ণতা উৎপাদন করণাথ কৃষ্কৃমাদি চর্ণক 
ভক্ষণ করিতেন। বসস্তোদয়ে মোম-সাহত্য হেতু 
অধর বিশদ এবং রভচুর্ণ -বিং ছে মুখমণ্ডল স্বাভাবিক 

পরোবলি মুছে গেছে কপোলফলকে, 
হিমাগতে শমজল তথায় ঝলকে |৩৩॥। 

অসময় রসময় বসম্ত উদয়,--- 
স্বাণু বনবাসী যত যতি সমুদয়, 
খঁতুর পৃভাবে পূর্্ব-তাবের বিলয়ে, 
বছযতে শাম্য করে ইন্জ্িয়-নিচয়ে |1৩8।॥ 

ফলধনু ফুলধদু ধরি, স্বাণুবনে, 
উদয় হইল আসি, পিয়া রতি সনে। 
তাহাতে আসক্তচিত্ত পৃণয়-পঙগমে, 
হইল দাম্পত্য-বছধ স্বাবর্জঙগ মে ।1৩৫। 

একপুষ্প-পানপাত্রে মত্ত মধুকরে, 
প্রিয়ার উচ্ছ্ মধু পিয়ে পেতভরে, 
করঙ্গ স্বশৃঙ্গে করে অঙ্গ কণ্ডয়ন--- 
সুখের পরশে মৃগী মুদিছে নয়ন |৩৬| 

সরোকহ-সুরভিত বারি লয়ে করে, 

করিণী সাদরে দান করে করিবরে। 
মুণালের অর্ধতাগ করিয়া আহার, 
চক্রবাকৃ প্য়সীরে দেয় উপহার |1৩৭। 

কিন্র-কামিনী-মুখেগীতি উপরমে--- 
পত্রলেখা ঈঘৎ মুচেছে স্বেদাগমে, 

' পুষ্প-ম, *পানে তার ঘুণিত নয়ন--- 
কিনুর সুচাক মুখে করিছে চুম্বন ।।৩৮|। 

ধন পীন পৃষ্পগুচছ স্তন মনোহর, 
পৃবাল-পুরোহ কিবা মোহিত অধর, 
এ হেন লাবণ্যবতী লতাবধৃগণে, 
শাখা-তজ নমি শাখী বাধে আলিঙ্গনে |1৩৯।। 

পশিলেও অপ্পরার সংগীত শবণে, 
আত্বার সন্ধানে হর স্থিত সেইক্ষণে*-- 

আত্বা বশ যার, তার বিধ্ যদি ঘটে, 
গমাধি না ভঙ্গ হয় তাহার নিকটে 1180|| 

পার অর্থাৎ ঈঘৎ পীত শুভ্র পৃতিতা পুনঃপাপ্ত 
হইত। | 

* টিশর-পশ্চিম পুদেশে পুচ্ছি মধুক অর্থাথু 

মউল-্কাদের মদ) পুভঠত এসব | 
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লতাগৃহ-ছারে নন্দী দাড়াইল রাগে-- 
শোভিত সুবর্ব-ণ্ড বামবাছতাগে--- 

মুখেতে তর্জনী হ্াখি ইিত-তর্জনে, 
“স্থির হও" বলি আদেশিল শিবগণে ।18১|| 

অমনি শ্তত্তিত তরু, মিশ্চল শ্রমর, 
পীরব অগুজ, শান্ত করঙ্গনিকর। 

নন্দীর শাসনে পৃশমিত সব্কজন, 
চিব্রলিখিতের ন্যায় হইল কানন |18২|। 

হর-নেব্র-অস্ত্রার্জে চলিল মদন, 

প্য়াণে সন্পুখ গুক্র * দম যে নয়ন, 

নিবিড় নমের তরু পান্ত স্থুশোভন, 

হেন ধ্যামস্থানে কীম করিল গমন |18৩।। 

দেবদারু-মূল সুশোতিন স্মখাসন-*" 

শার্দ লের চর্ত্বে আচ্ছাদিত আয়তন- 
সমাধিস্থ হবে তায় করে দরশন. 

আসনু-মরণ-.খে পতিত মদন |18811 

বীরাসনে স্থিত--স্থির পৃর্ব-কলেবর। - 

বিনত কন্ধর, ধা তনু-পরিসর, 
উত্তান যুগল পাণি---অস্ক-অস্তরালে, 
পৃফুল্ল কমল যেন শোভিত মূণালে |18৫| 

পঙগদ্িভ জটাজটে ভূঁজঙ্গ বিরাজে, 

শবণেতে দুই ছড়া অক্ষসূত্র সাজে, 
নীলকণ্ঠ-কণ্ঠ পুভা লীলিনসন্কাশ, 

কষ্চাজিন পাণ্ত তাহে বিশেঘে বিকাশ |18৬1| 

-ঈঘৎ পকট নোত্রে তারকা স্তিমিত, 

ভরুর বিক্ষেপ সঞ্চালন-বিবহিত, 

ত্রিনয়নে পক্ষ্াপূ স্পন্দনবিরত, 
নাস! লক্ষ্যে অক্ষিতেজ অধোরিকে নত118৭|| 

যথ! বর্ধথাভাবে স্থির মেধের বিস্তার, 

সেইকসপে পাণ আদি বায়ুর সঞ্চার, 

: তরঙ্ষবিহীন হদে অপান-নিরোধ, 

নিবাত-নিষম্পদীপ সমান উদ্বোধ |18৮।| 

*যাত্রাকালে শু্রগুহ সুস্থ হওয়া অণ্তভ। 

রঙ্গলাল-গ্রসথাব্লী 
উদ্ধদিকে ললাটস্ব নেত্রের উচবাস, 

বন্নরন্ধ পথে তার জ্যোতির পৃকাশ, 
হগিতেছে শিরস্থিত বালশশিশোভা-- 
মৃণালসত্রের ন্যায় অতিমনোলোতা |18৯।। 

নিগম-আগম-বিরহিত নবন্থার, 
সমাধিতে বশ চিত্ত হৃদয়ে পচার 

যেই নিত্য ধনে ভাবে ভত্ুদশিগণ, 
সে আত্মায় স্ব-আত্মায় করেন দর্শন |180, 

এইরূপ বিরূপাক্ষে অতনু অদৃরে, 

নিরীক্ষণ করে হদে সাহস না স্ফুরে। 
শৃখ হয়ে গেছে হস্তে শর শরাসন, 

ভয়ের পৃতাবে তাহ। নহে দরশন |1৫১। 

নষ্ট-পায় মদনের বল-বারধ্য পুনঃ, 
যেন বপগুণে বাড়াইতে বহুগুণ, 

- ধনদেবদারাগণ সঙ্গেতে সঙ্গিনী, 

উপ্পিতা তথায় আসি নগেন্্র-নল্দিনী |1৫২|| 

পদ্যরাগে উপেক্ষিয়া অশোকের হার--- 
কণিকারে সুবর্ণ সুবর্ণ সমাহার---. 
সিদ্ধুবার-কলিকার মুকুতার মালা *-- 
মধু-পৃষ্প-ভূঘণে ভঘিতা৷ গিরিবালা ||৫৩|| 

তরুণ অরুণ-বর্ণ কাচলী-কঘণ-- 
ঈঘৎ স্বলিত স্তনে সে চারু বসন--" 
সপল্লব পশপগুচ্ছে মতা লতা-পরায়, 
হেলে দূলে শৈলসুতা৷ উদিত তথায় ||৫81| 

নিতম্বে লম্বিত বকৃলের চন্দ্রহার, 
থেকে থেকে সরে আর ধরে বার বার, 
যথা-স্বান-পরিজ্ঞানে বিজ্ঞ বটে কাম, 

অল্যতর ধনুর্তণ সেই কাঞ্চীদাম |16৫|| 

সুরভিত নিশাসেতে পুবল পিপাসী, 
বিশ্বাধর-সমীপে চঞ্চরী চরে আসি, 

চমকে চঞ্চলে দৃষ্টি তাহে পৃতি পলে, 
নিবারণ করিছেন লীলা-শতদলে 11৫৬|। 

* ইহার মুকুল বর্ত,লাকার এবং রক্তাভ, ভাঘা 
নাম নিসিলা। 



কুমার-স্তধ 

নিরধি যে অকলক্ক চার বাপধর্তী, 

লজ অ1-অনুভবে পরাভধ মানে রতি ; 
জিতেন্দ্রিয় হর-পরাজয়ে আর-বার। 
হইল কামের মনে কামনা-সঞ্চার |10৭।| 

ভাবি পতি পশুপতি পরম-অনুরাগে, 
দাঁড়াইল। শৈলসুতা ছার-পুরোভাগে, 
দেখিলেন-স্ধ্যানে ধরি পরামাত্মধনে, 
সার জ্যোতি-দধশনে সুখী শিব মনে 116৮|1 

অনন্তর অনস্ত কম্পিত-কলেবরে, 
বহু যতে ধরাতলে ধরে শিরোপরে,--- 

পাণ-রোধ করি যিনি করেন মোচন, 
শিথিল হইল সেই শিবের আসন ।1৫৯1। 

পণমি সভয়ে নন্দী করে নিবেদন, 
“এসেছেন শৈলস্থুতা সেবিতে চরণ, 
আজ্ঞা যি হয় পৃভো৷ করেন পৃবেশ”' 
ভ্রতঙ্গীতে অনুমতি দিলেন মহেশ ।।৬০| 

পরে শৈল-নন্দিনীর সঙ্গি নী-আবলি, 
পৃণমিয়ে শিবপর্দে দেন পুণ্পাঞ্জলি, 
হেমস্তের অন্তকারী বশস্ত-পুসুন 
অভঙ্গ পল্লব-পুঞ্জ নিজ হস্ত-লূন|1৬১।। 

উমার কিরণ চারু চিকরের মাঝে, 
নব কণিকার ফুল শোভিত সুসাজে, 

বৃঘতবাহন-পদে করিতে পুণাষ, 
কর্ণ হতে খসিয়া পড়িল পৃষ্পদাম|1৬২|| 

পণতারে সন্বোধিয়ে কন পশুপতি, 
“অনন্য-পৃণয়ী পতি প্রাপ্ত হও সতি!”' 
সেইরূপ পাব্বতীর হলে! ফলোরয়,--- 
মহাপুরুঘের বাক্য কভু মিথ্যা নয় ।।৬৩।| 

শর সন্ধানের কাল বুঝিয়া অনঙ--- 
বহ্নিযুখে যেতে যথা লোলুপ পতঙ্গ--- 
উমার সন্মুখে হরে লক্ষ্য বন্ধ করি, 
মুহর্্মছ আকছিল ধনুর ণ ধৰি ।1৬৪।। 

সেই কালে আরজ শ্শিকরে গিরিবাঁল।, 

অপিলেন তপনস্থবীরে পদ্াবীজমালা-”- 

১১৭ 

দিনকর-খর-করে বিশোঘিত-রস, 

মন্দাকিশী-ভলে জাত সেই তামরস |1৬৫।। 

ভক্তিমতী পাক্বতীর প্রীতির কারণ, 

শিব সমুদ্যত মালা করিতে গৃহণ, 

অমনি কসুমধনু করিয়া সন্ধান, 
নিয়োজিল সে অমোঘ সম্মোহন বাণ 11৬৬ 

হরের হইল কিছু ধের্ধয পরিগত, 
চজ্দের উদয়কালে অন্থুরাশিমত,--- 
উমামুখে অধরোষ্ঠ যুগ বিশ্ফল, 
ব্রিলোচন-ত্রিলোচন তাহাতে বিহ্বল |1৬৭|| 

নগ-নন্দিনীর কিছু হলো ভাব-ভঙ্গ, 
কোমল কদন্ব-কল্প শিহরিল অজ, 
বিভ্রমেতে বীড়ানত হইল লোচন, 
সাচীকৃত করিলেন সুচার আনন |1৬৮1| 

পরেতে পরেত-পতি প্রাদুর্ভাব সহ, 

বলবান্ ইন্জ্রিয়ের করিয়া নিগ্হ, 
চিন্তবিকারের হেতু অন্ঘেণ হেতু, 
দশকে দট্টি করিলেন বঘকেত |1৬৯|। 

দেখিলেন মনোতবে--আলীট় আসনে, 
দক্ষিণ অপাঙ্গতটে দৃষ্টি আকর্ষণে, 
আকৃঞ্চিত সব্যপাদ কন্ধর বিনত, 
চক্রীকৃত চাপ চার মারিতে উদ্যত।৭0| 

তপোভঙ্গে কোপের পুভাব ধোরতর--- 

বিকট ত্রুভঙ্গীযুত মুখ ভয়ঙ্কর, 
তৃতীয় লোচন হ'তে হইয়ে পরোজ্জল, 
সহসা উদয় আসি হইল অনল 11৭১|| 

“সংহর সংহর ক্রোধ পুভো শুলপাণি !!' 
আকাশে যরুতগণ কহে এই বাণী, 
না হইতে ভূভাগে এ বাণণী-অবতার, 
হর-নোত্রানলে কামতন্ চারখার |1৭২।| 

অতি ঘোরতর শোকে অচেতনমতি, 

একবারে মৃচঙ্ছাগত হইলেন রতি, 

পতির দগতি ক্ষণে না জানে অন্তরে," 
মঙ্গল-্দায়ক মোহ মোহিনীর তরে ।1৭৩।। 



১১৮ 

বজে যথা তরুতঙ্গ, সেই ভাব ধরি, 
তপোবিধকারী কাম অলভঙ্গ করি, 
অবলার সঙ্গত/াগ কররণ-কারণ, 
পলায়িত পম্থেশ সহ স্বীয়গণ 11481 

উন্ত পিতার আশ. সকল হইল নাশ, 
ললিত লাবণ্য-গব্ব হইল বিগত। 

জানিলে সঙ্গিনীচয়, তাহে লজ অতিশয়, 
গৃহেতে চলিল গৌরী হয়ে আশাহত 11৭৫1 

রুদ্র-রৌদ্র-রসে তীত।) নেত্রছ্বয় নিমীলিতা।, 

দয়াস্পদ দৃহিতারে রাখি বাহ্পরে-- 
দস্তে ধরি সলিলজ, যথ! শোভে স্ুরগজ--- 

দীর্ধদেহে ধায় গিরি ভরত বেগভরে 11৭৬ 

ইতি মদন-মোহন নাম তৃতীয় সগ | 

চতুর্থ সর্গ 
মোহপরায়ণা রতি, বোধবিরহিতা সতী, 

বশ নহে ইল্জ্রিয়নিবহ, 

উত্তাভাব-ভৰ নব, অসহ্য যাতনা সব, 

জানাতে জাগান পিতামহ 11১] 

মোহভাব পরিহরি, আঁখি উন্মীলন করি, 

সচকিত চারিদিকে চায়, 

নাথে নিরখিয়ে যার, তৃপ্তি নাহি একবার, 

লুপ্ত হেতু দেখিতে না পায় ||২।| 

“ওহে প্রাণেশরামার, জীবিত আছ কি আর, 
উঠিলেন এই উক্তি করি || 

দেখেন পুরুথাকার, হর-কোপে চারখার, 

নিপতিত ধরণীস্উপরি |1৩।| 

ভস্মে হেরে পুনরায়; বিহ্বলাঙ্গী বসুধায়, 

লুটায়ে ধুসর পয়োধর] | 

এলাইয়। কেশভারে, হাহাকারে নিজাকারে, 

অটবীরে করিল কাতর 1181 

তব তনু কান্তিযূত, উপমার মুলীভৃত, 

বাহে নোফ হিলালে বিভোর, 

রঙগলাল গ্রস্থাবলী 

তার দশ। দেখি হেন, ন। বিদযে হিয়৷ কেম, 
নারীর হৃদয় সুকঠোর ||8|| 

তবাধীন মনপাণ, কোথা রেখে গেলে পণ, 
তব সরহেশুন্য করি ক্ষণে? 

সেতুতঙ্গে বহে নীর, হয় যথা নলিনীর, 
পাণাকল জীবন বিহনে |1৬|| 

আমার অপিয় কভু, কর নাই তুমি পৃতু, 
আমিও তা করিনি কখন। 

তবে কেন অকারণ, কাদাইছ এতক্ষণ, 

রতিরে না! দেহ দরশন |1৭|| 

্মরিছ কি হে পাণেশ, কাঞ্চা-বন্ধনের কেশ, 
পর নামে ডাকিলে আমারে ? 

কিন্বা চ্যত-রজোবৃষ্টি, দৃঘিত করিত দৃষ্টি, 
কর্ণ ইন্দীবরের পৃহারে ? ৮।। 

তব হৃদে মম বাস।, সে কেবল ছল ভাঘা, 
আমারে তুঘিতে অভিলাঘ। 

যথার্থ হইলে পরে, কহ তব দেহান্তরে, 
আমি কেন না পাইনু নাশ ?৯| 

হে নাথ অবশ্য আমি, হব তব অনুগামী, 

অহে নব পরলোক-বাঁসী । 

বিধি তব সংহরণে, বঞ্চিয়াছে জীবগণে, 

তবাধীন দেহি-সুখরাশি 11১০|। 

তোমার অভাবে আর, কে করাবে অভিসার, 

পিয়াগণে পাণেশ-মন্দিরে ? 
মেধরবে ভীত-চিতা, রাজপথে সচকিতা, 

আবরিতা নিশির তিমিরে 11১১ 

সীধূপানে আর না কি, ঘুরিবে অরুণ আখি, 

পদে পদে স্খলিত ব্চন। 

পৃমদা-সভাঁয় এবে, আর তারে কেব৷ সেবে, 

বারুণীর হলো বিডম্বন।।১২।। 

পিয় বান্ধবের গাত্র, কথায় রহিল মাব্র, 

জানি নিজ বিফল বিকাশ। 

ইল কৃষ্ণপক্ষ গতে, করিবেক কোনমতে, 
নিজ তনু তনুতা বিনাশ |১৩।। 

ঙ 



কুমারসম্ভব 

কল পিক রবে কত, আর কার তরে চত, 
অধুনা নবান মনোহর | 

পুসবি মক্লগণ, রচিবেক পৃহরণ, 
হরিত লোহিত বৃস্তধর. ? ১৪| 

মধুকরশেণী নিয়ে, গুণপুঞ্ত নিরমিয়ে, 
যুড়িতে হে চাপ পরিকরে। 

গুরুশোকে শৌকাকুল, অই শুন অলিকূল, 
মম সঙ্গে সঙ্গে খেদ করে 1১৫ 

পৃনরপি কলেবর, পাপ্ত হয়ে মনোহর, 
পৃূসাদ করহ কোকিলারে। 

স্বভাবে সে সুপণ্ডিতাঃ মধস্বর-বিমণ্ডিতা, 
রতিন্দতি-পদ দেহ তারে |1১৬। 

আমার চরণ ধরি, শিহরিত থর খরি, 

আলিঙ্গন ভিক্ষায় কাতির। 

সে নিভৃত লীলা স্মরি, মরি নাথ মরি মরি, 
হয় মম অস্থির অন্তর |1১৭|| 

হে রতিপগ্ডিত নাথ, বসস্ত-কৃসুম সাথ, 
আমায় ভূঘিতে রসময় ! 

এখনো সে পৃশ্পচয়, রহিয়াছে তনুময়, 
*. তব চার দেহ দৃশ্য নয়|1১৮|। 

দারুণ দেবতাগণে, ডেকে নিল তোমা ধনে, 
মম সজ্জ1 না করিতে শেঘ। 

অলক্ত আরক্ত রাগে, মম বামপদভাগে, 

রঙ্গ দানে সাঙ্গ কর বেশ 11১৯|| 

যতক্ষণ সুরালয়ে, চতুর সুরজাচয়ে, 

তৰ পৃতি না দেয় লোভন, 
ততক্ষণ আমি গিয়ে, হুতাশনে পবেশিয়ে, 

তব অন্ক করিব শোভন 11২০।। 

শুণ পাণপিয় স্বামী, আমি তব অনুগামী, 
হব ইহা যিও নিশ্চয় । 

এতক্ষণ কাম গতে, রতি ছিল এ জগতে, 
রহিল অখ্যাতি অতিশয় 11২১।। 

লোকাস্তরগত ধব, কেমনে করিব তব, 

মুত দেহ উচিত মওডন, 

১১৯ 

ইহা ত ছিল না বোধ, একাধারে সব রোধ, 

দেহ সহ যাইবে জীবন ?1২২।। 

অপাে চাহনী বাকা, মুখে মধু হাস্য মাখা, 
মধু সহ মধুর আলাপ, 

শর ধীজু অভিমত, ফুলধনু অস্কগত, 
স্মরি মৌর হৃদে বাড়ে তাপ 11২৩।। 

কসুম-কান্দম্ুক চার, বসন্ত বিনোদ কারু, 
কোথায় সে পাণবন্ধু তব? 

পিনাকরে উগ কোপ, তারেও কি কৈল লোপ, 
বন্ধ-গতি-গত কি মাধব? 11২৪|| 

অনস্তর সকাতর।, রতি পুবোধিতে ত্বর, 
প্রোভাগে বসন্ত উদয়,--- 

বিলপিত শোক-স্বরে, বিষ-বিলেপিত শরে, 

বিদ্ধ যেন তাহার দয় 11২৫।। 

তারে নিরখিয়ে সতী, ছিগুণ রোদনবত্তী, 
হৃদয়েতে করাধাত করে, 

বন্ধু-অগে দূঃখভার, বৃদ্ধি হেতু হিয়াঙ্থার, 
পৃহারিত বিযোচন তরে |1২৬|। 

কহিতেছে করুণাঁয়, হের অহে খাতুরায়, 
কি দশা পাইল বন্ধু তব। 

ভস্মে পরিণত তর্ণ, কপোত কব্বুরর চূর্ণ, 
উড়াইছে অগ্রনাবান্ধব 11২৭ 

এসো ওহে মীনকেতৃ, তৰ দরশন হেতু, 
মাধবের মানস চঞ্চল,--- 

পুরুঘের নারী পুতি, কভু নহে সম রতি, 
বন্ধুজনে পুণয় অটল |1২৮|। 

তোমার এ সহচর, রচি দিত ফল শর, 
বিসতন্ত চাপে সংমোহান,--- 

করিতে হে দর্প চর, কি অসুর কিবা "সুর, 
আল্ঞাকারী এ তিন ভূবন ২৯।। 

বাতাহত দীপ-মত, সে সখা হইল হত, 

রাখিতে নারিলে তুমি তারে । 
দেখ দশা দশা * পায়, পড়ি আছি আমি হায়, 

গুরুশোক ধমের সঞ্চারে |1৩০|| 

* সলিতা 
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পতি-অষ্ধ-অল্গ আমি, তবে কেন গতে স্বামী, 

বিধাতা রাখিল পাণ ধড়ে ?-- 

করিকরে তরুবর, ভূমিসাৎ হলে পর, 
নিরুপায় লতিকাও পড়ে ।1৩১।। 

তাই বলি খতুরাজ. এমন করহ কাজ, 
বন্ধজন সার পূয়োজন। 

হেরি মোরে শোকানিতা, সাজাইয়ে দেহ চিতা, 
পাব তাহে পতি পাণধন |1৩২।। 

শশী যবে অস্ত রায়, জ্যোতস। তার সঙ্গে ধায়, 
মেঘ সহ তড়িৎ পয়াণ. 

পতি-পখ-পরা সতী, পতি তিনূ নাহি গতি, 
জড়েতেও দিতেছে পমাণ |।৩৩|। 

পরে হয়ে অগ সর. পতি ভস্ম শোভাকর, 

পয়োধরে শোভা করি তার। 

নবপত্র-শষ্যা পায়, অনলে ঢালিব কায়, 
বিভাবস্র-পভাৰ কোথায় ? ৩৪।। 

রতি কাষে কতবার, দিতে অহে সমাচার, 
সাজাইয়ে কমু শয়ন । 

পণতি তোমার পায়. এই ভিক্ষা বীত্ রায়, 
দেহ আশু চিতা-আয়োজন 11৩৫।। 

অনস্তর যম দেহ, ছতাঁশনে জালি দেহ, 

সঞ্চারিয়ে মলয়-পবন, 

জান ত হে গুণধাম, আমার বিরহে কাম, 

রহিবারে নারে একক্ষণ |1৩৬|। 

এ গ্লেহ উঠিলে জলি, দিও এক জলাঞ্জলি, 
আমাদের ফশল-কারণ,-- 

তব সখ! লোকান্তরে, মম সহ সুখাস্তরে, 

, করিবেন সলিল-সেবন 11৩৭।। 

তৰ সখা পিয়্কর, চতান্কর পরিকর, 
লোপ পল্লবিত শাখা তার । 

বিতরিয়। স্মরোছেশে, এই তৃষি করো শেঘে, 
পরলোক-বিধি ক্রিয়া সার 11৩৮|। 

তনু-ত্যাগে স্বর মতি, 
আকাশে সম্গতা সরস্বতী । * 

*বাকা। 

এইরপে স্থির রতি, 

রঙ্গলাল-গ্রস্থাবলী 

যথা সফরীর পণ, হদশোঘে মিমাণ, 

পথম! বরঘা কপাবতী |1৩৯।। 

“আগে ফলশরদারা, চিরদিন পতিহার, 

রবে হেন ভাবিও না মনে। 

শন শুন যেই হেতু, শলভত্ব মীনকেতু, 
পাণ্ড হর-কোপ-হুতাশনে |180| 

বিচলিত পৃর্জাপতি, তব পতি তার রতি, 
টলাইল নন্দিনীর পৃতি। 

ইঞ্জিয় বিকার পরে, নিগহ করিতে স্মরে, 

শাপিলেন তাই এ দুর্গতি|18১।। 

পার্বতীর তপোবল, হবে যবে সিদ্ধফল, 
হর-পরিণয়ে স্ুখভোগ | 

অবসান তাহে শাপ, পরিগত পরিতাপ, 

অতনুর তনুর সংযোগ |18২।| 

ধর্মের পার্থনা মত, কমর শাপ অভিগত, 
বিধাতা দিলেন এ সংবাদ,--- 

বশী ক্রোধ কপাপর, অশনি' অমুতাকর, 

মেঘসম রোঘাস্তে পসাদ।18৩|। 

তাই শুন কশোদবি, ভাবি সখ আঁশ। 'ধরি, 

রাখহ' আপন কলেবর.-- 

রবি পীত তনঙগিণী, ববমাষ স্মবঙ্গিণী, 
পৃন বহে পবাহ পখর|188 || 

সেই অলক্ষিত রূপ, কামিনীর এইরূপ, 

মৃতশচিন্তা মল্পীভূত করে। 

সে আশাসে ধৃতৃরাঁয়, আঁশাসেন প্মদায়, 
জুসঙগত বচন নিকবে 118৫1 

অতঃপর জ্মর-দারা, লাবণ্য লরী-হর।, 

দঃখশেঘ দিনগণে দ£খে,- 

যথা নিশানাঁথ-বেখী, দিবাভাগে দেয় দেখা, 

ধ্যানে ধরি বিভাবরী মূখে | 

ইতি রতিবিলাপ নাম চতুর্থ সর্গা 118৬|। 



পঞ্চম স্গ 
এইরূপে প্রোভাগে রুদ্র কোপে কাম, 
দগ্ধ দেখি পাব্বতীর ভগু মনস্কাম, 
আপনার রূপে ধিকৃ মানে মনে মনে,--- 
সকল সৌন্দর্য প্রিয় হলে পিয়জনে |১|| 

সার্থক করিতে রূপ শৈলরাজন্ুত, 
তপস্যাচরণে মনে অতিনিষ্ঠা-যুত।, 
সেইরূপ পতিপ্েম, সেইরূপ পতি, 
তপস্যাবিরহে কভু হয় কি সংপৃতি? ২|। 

মহেশে মানসমুদ্ধ পাণের নন্দিনী, 
মুনিব্তে বৃতা শুনি, নগেন্দ্র-মোহিনী, 
জুমহৎ সমাধির নিবারণ-তরে, 

কমারীরে কোলে করি কহে সুহভরে |1৩। 

আছেন আমার গৃছে কৃলদেব দেবী, 
করহ কামন। পূর্ণ তাহাদিগে সেবি, 

কোথা তপ, কোথা তব তনু জুকমার ?--- 

শিরীঘে ভ্রমর সহে নহে পক্ষি-ভার 1181 

,তপস্যায় স্থির-বুদ্ধি নন্দিনীরে রাণী, 
নিবারিতে না পারিলে কহি হেন বাণী, 
ইষ্ট পৃতি নিষ্ঠ আর নিম্গামী পয়, 
বেগ ফিরাইয়া দিতে কেব৷ ক্ষম হয়? ৫।। 

হবে যাহে ফলোদয় হেন বৰতে সতী, 
বনবাসে রত হতে দৃঢ় অভিমতি, 
যনোরথবিজ্ঞ পিতা-স্বানে চারুমতি, 
প্রিয়সখী হ্বারা চাহিলেন অনুমতি |1৬।॥ 

অনুরূপ অভিমতে প্রীত সবিশেঘ, 

গরীয়ার গিরিগুর দিলেন আদেশ, 
চলিলেন গৌরী শিখি-শোভিত শিখরে, 
তার নামে * খ্যাত যারে করে লোক পরে |1৭|। 

* অধুনা হিমালয়ের যে অংশ গৌরীশক্কর 
অথব। মাউন্ট এবরট নামে খ্যাত, তাহাই গৌরী- 
শিখর হইতে পারে । অপর গঙ্গোততরীয় নিয়ে 
কেদারগঙ্জ! নামী নদী গৌরী-কৃণ্ড হইতে পুবাহিতা। 

১৬ | 
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অনিবার্ধয ইচছামতী গিরিবরবালা, 
চন্দনবিলাপকারী লোল মুক্তামালা।, 

ত্যজি বালারণ বর্ণ স্তন পরিসরে, 
বাধিলেন ছিনু-ভিন্ ত্বচ পরিকরে |৮| 

উমামুখে মধুর চিকর চিকণিয়া, 
বাড়িল মাধূর্যয তার জটা বিনাইয়।,--- 
নিকর ভ্রমর বটে বিভাত কমল, 
শৈবালেও তার শোভা পৃকাশে অমল 1৯ 

কাঞ্ধীগুণ স্বানে গৌরী বতের বিহিত, 
মুগ্জময়ী ব্রিগুণা মেখল৷ পরিহিত, 
ন] পারিতে আলোহিত হইল জঘন, 
রোমাবলী শিহরিত হয় ঘন ঘন।1১০।। 

নিঃশেঘেতে মুছিলেন অধরের রাগ, 
স্তনরাগে অরুণিত যার দেহভাগ, 
হেন ক্রীড়াকন্দুকে ত্যজিলে গিরিবালা, 
কশক্ষত অঙ্গুলীর সখী অক্ষমাল। |1১১।। 

পাশ্ব-পরিবর্তে ধার কেশচ্যুত ফুল, 
মহামূল্য শয্যাতেও করিত আকল, 
সেই দেবী বাছলত। করি উপাধান, 

বালুময় যজ্ঞভূমে পড়ি নিদ্রা যান |১২|| 

শৈলরাজ-সুতা বত-ধারণ-কারণ, 

দই স্থানে দূই বস্ত করিলা স্বাপন,--- 
মৃগে লোল-দৃষ্টি আর বিলাস লতায়, 
তপ;শেঘে পৃনন তাহা৷ গহণ-আশায় ॥॥১৩।| 

অতজ্দ্িতা হয়ে উমা ক্ষদ্র-তরুগণে, 
বর্ধন করেন ঘটস্তন"পৃস বণে, 

কমার অগ্ুজ এই কৃমারনিকরে, 
কমার নারিল৷ সহ কমাইতে পরে |1১৪|| 

লালন করেন দিয়ে বন্য বীজা্জলি, 
তাহে এত বশ হলো ক্রঙ্গ-আবলি, 

তাহাদের নেত্র সহ কৌতুক-অস্তরে, 
ঁকিতেন সখীগণ-নয়ননিকরে ॥১৫।। 

সান সমাপন-পরে হোম সমাধান, 
ত্বচের উত্তরী করি অঙ্গেতে পিধান, 

স্তিপাঠে নিবেশিতা আসে খষিখবপ, 
ধর্মজ্যেষ্টে কনিষ্ঠতা না মালে কখন || টাই! 



১২২ রঙলাল-গ্রস্থাবলী 

খাদ্য জীবে খাদকের পূর্বভাৰ গত, পয়োধরে পড়ি চুণ বলীতে স্খলিত, 
অতিথিসেবায় প্াণ্ড ফল মনোমত।, এত পরে নাভিক্পে হইল কলিত।২৪| 
নব পৃণ-কুণিরেতে সমন্ভৃত অনল, বায়যুত বৃষ্টি বরঘিত অনিবার, 
পবিত্র হইল সেই তপোবনস্থল 1১৭ শিলাতে শয়ানা. উমা বিহনে আগার ; 

যে সমযে পৃর্বতপ সমাধি-আণুয়ে, চপলা-স্বরূপ চক্ষ উনুিলন করি, 
ফললাভ সুদূ্ষর দেখি সে সময়ে, হোন ঘোর তপস্যার সাক্ষী বিভাবরী ।1২৫। 
নিজদেহ মৌকমার্ষ্যে সমাদর হত, 
অতি ঘোর তপপ্ায হইলেন রত 11১৮।। 

কন্দুক ক্রীড়ায় * যার শম উপজিত, 

হিম-বায়ুযুত সহস্যের তমস্বিনী, 
বারিরপ বামে অবস্থিত তপস্বিনী, 
বিয়োগেতে বিলপিত বথালদম্পতি, * 

ই বী' ং ঙ মু ০০৩ 

উউ3/৮8-%০ রি পুরোভাগে দেবী উমা হন কৃপাবতী |1২৬।। 
কনক-কমলে প্রস্ব সৃষ্ট তন্ তার, 

যেমন পৃকতি মদ তেমনি সমার |1১৯।। নিশায় নলিনী-গন্ধযুক্ত সে আননে, 
কম্পিত অধর-পত্র শীত সমীরণে, 
হিম-বরিঘণে পনী-শোভ। না টুটিল 
সলিলেতে যেন চার সরোজ কুটিল ।২৭।। 

চাবিদিকে পৃজলিত করি হুতাশন, 
শুচিকালে 1 শুচিস্মিতা তার মাঝে রন; 
ভয় করি খব কর নরন-মর্ধণ, 
অনন্যদৃষ্টিতে ভানু করেন দর্শন 1২০।। স্বতঃ বিগলিত পত্র আছিল আহার--- 
তপনের তাপে তগ্র শীযখমণ্ডর, তপগ্যার শেঘ তাহা করে পরিহার 

সরোজের শোভ। ধরি করে ঝলমল প্রয়বাদিনীরে তাই পুরাবিদ্ুগণ, 

মন্দ মন্দ শ্যাম রেখা কবে বিসপণ|1২১।। কমলিনী-কন্দ ত্বকৃ স্ুকমার কিবা, 

অযাচিত উপস্থিত আকাশের জল হেন দেহে হেন ঘোর তপ নিশিদিবা,- 

স্রধাময় সধাকব-কিবণ কেবল, দৃঢদেহ মুনিগণ লঞ্চে যেই বৃত, 
এই দই মাত্রে তার রহিল পারণা, বছ দূরে উমা তারে করে অবনত |1২৯।। 

ধরিয়ে বৃক্ষেন বৃত্তি ধ্যানের ধারণা |1২২।। হেনকালে বাক্যে পটু অজিন-অগ্থব, 

দিনকর-খরতর-কর বরিধণে, বন়্ুতেজে দীপ্ত পলাশের দণ্ডধর, 

ন পূজাত অন্যবিধ হতাশনে, 
্ ৬. রঃ শান উদররেখার নিমোনুততা এবং নাভির গভীরতা 
এ , অপবর্ব কৌশলে বর্ণন করিয়াছেন। 

ধরা-সহ বাশ তাজে ধাবাসিক্ত হয়ে 1২৩11 
* চক্রবাক্-দম্পতির রাব্রিযোগে বিরহসংঘটন 

পৃথম বারিদ-বিন্দু 1 পক্ষেতে পতন, বিহঙ্গবিদ্যাবিৎ ইয়োরোপীয় কোন কোন মহাশয় 
ক্ষণে থাকি তথা ওঠে করিয়া ঘাতন, উল্লেখ করিয়াছেন, অগ্মদদেশে পসিদ্ধ নিযবোছ্ধুত 

* গোল। লইয়া ব্যায়ামক্রীড়া৷ করা পূর্বকালে ধা নতি বুল 

তারতবধ্বীয় বালকদিগের মধো নিয়ম ছিল। চক্রবাকৃ চক্রবাকী একই পিঞ্ররে। 

1 গশশ্রকালে। নিশাযোগে নিথাদ আনিল নিজ ঘরে ॥ 

1 এই শোকে মহাকবি পার্বতীর নেত্রলোসের চকী বলে চক৷ প্রিয় এ ঘড় কৌতুক । 

সালতা, অধলের সৃকমারতা, পয়োধরের কঠিনত, বিধি হতে ব্যাধ ভাল এত দুঃখে সুখ)" 



কুমীর-সন্ভব $২৬ 

মুতিমান্ বৃন্ধচর্যয জটারদ্ধ-কেশ, 
কোন যতি তপোবনে করিলা পৃবেশ |1৩০।। 

আতিথা-পালিনী উমা বিহিত সৎকারে, 

পৃজিতে পৃবৃত্ত যথা পর্য্যা অনুসারে 
শান্তের নিয়ম এই হইলে সমান 

পাত্রতেদে দেয় তারা বহুতর মান ।1৩১।। 

যথাবিধি পূজ। যতি করিয়া স্বীকার, 
ক্ষণকাল পরিশূম করি পরিহার, 
নিরখিয়ে শৈলজারে সরল নয়নে, 

আরম্তিলা বিধিবৎ বচন-রচনে 11৩২।। 

“সমিধ-কৃশাদি হেথা সুলভ ত বটে? 

সবান-উপযুক্ত বারি আছে ত নিকটে ? 
তপস্যা বিহিত তব আছে ত হে ৰল ?-- 
ধর্ম-সাদ.নর মূল শরীর কেবল ।।৩৩।। 

তব সিক্তজলে কিবা! এ লতা! সকলে, 

পরম্পর আলিঙ্গিত নব দলদলে ? 

অলভ্-সুত্যন্ত স্বতঃ রক্ত তবাধরে, 
অনুবূপ হইবারে বুঝি চেষ্টা করে ।1৩৪|| 

কমল নয়নে | কহ, এ মৃগনিকর, 
তব চক্ষ্-চঞ্চলতা অভিনয়কর, 
পুীতিভরে হরে তব করে তৃণচয়, 
তবু ত আছে হে তব পৃসন্ হৃদয় ?11৩৫|। 

লোকে কহে পাঁপাচারে রূপ নাহি হয়, 
সত্য সত্য হে পাব্বতি! এ কথা নিশ্চয়, 

উদারদর্শনে | দেখ কি শীলতা তব, 
তব স্থানে উপদেশ-পাপ্ত মুনি সব 11৩৬|। 

সপ্তধীঘি-পরিত্যক্ত পুস্নরুচিরে, 
পহসিত গঙ্গাজল পড়ে গিরিশিরে, 

তাতে যত পবিত্র না হলো মেনাধব, 
সবংশে ততই পৃত পৃতাচারে তব |1৩৭।। 

আজ হে হইল এই নিশ্চয় আমাব, 

ব্রিবগের মাঝে মাত্র ধর্্ হয় সার, 
নহে কেন অর্থ কাম করি পরিহার, 

একমাত্র ধর্ম সেব্য হয়েছে তোমার ?11৩৮। 

যথা উপচারে পূজা করিলে আমার, 
পরতাবে ভাবিতে হে নাহি পার আর,---- 
শুন সনুতাঙ্গি! কহে সুধীরনিকর, 
সতেদের সধ্য পঞ্চ কথার অন্তর |1৩৯।। 

এই হেতু মম পৃতি বছ ক্ষমাবর্তী, 
স্বতাবে দ্বিজাতি 'আামি তি ধৃষ্টমতি, 
কিছু জিজ্ঞাসিতে মম ইচটুক স্তর, 
রহস্য ন। হয় যদি দাও হে উত্তর 118011- 

সকলের আদি বিধি তাঁর কল-জাত, 
ত্রিলোক-সৌনর্য্য তব তন পৃতিভাত, 
বয়সে যৌবন, ধনে ফি ভাবনা বল? 
এর বাকী কাছে বা কি তপস্যার ফল 1118১|| 

যখন অনিষ্ট আর সহ্য নাহি হয়, 
তপে তবে রত হয় ধীর নারীচয়, 
বিচার-মার্গেতে চিত করিয়া পৃহিত, 
নাহি দেখি সুন্দরি, তোমাতে সে অহিত 118 ২11 

শোক নিদর্শন কিছু নাহি তব দেহে, 
নন্দিনীর অনার কোথা পিতৃগেহে ? 
তব পুতি কে হইবে কভাব-অস্তর, 
ফণিশিরে মণি নিতে কে বাড়ায় কর? ৪৩ 

অলঙ্কার পরিহার করিয়া যৌবনে, 

বৃদ্ধোচিত বাকল পরিলে কি কাবণে? 
তারা-তারাপতি যুক্ত পুদোঘ-সময়, 
তখন কি ভাল লাগে অরুণ উদয়? 8৪।। 

স্বর্গ অভিলাঘ যদি বৃথা এই শুম, 

তোমার পিতার পুরী অমর-আশৃম, 

পতি ইচছা যর্দি, তপে কিবা পৃয়োজন ?--- 

লোক চাহে রত, লোকে ন] চায় রতন |18৫1| 

* পৃর্বকালে অস্মদেশীয় দয়িতাগণ পতি কর্তৃক 

পীড়িতা হইলে তপস্যাচরণে কালহরণ করিতেন, 
পতির পতি কথাচই পুতিকূলতাচরণ করিতেন না, 

ইহ] অপেক্ষা আর পাতিব্তা কোথায় ? 
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তত্ত শাসে বেদন করিছ নিবেদন, 
তবু মম সংশয় না হইল ছেদন, 
তোমার পাথনা-যোগ্য না৷ দেখি সংসারে, 
পাঁখিত দুর্লভ তবে হলে৷ কি পকারে? ৪৬॥। 

কেবা সে কঠিন যৃবা, বাঞ্চিত তোমার, 
হায় হেন দশা দেখি উপেক্ষা তাহার! 

উৎপলবিহীন কর্ণ কলমা-পিঙ্গল, 
শুখ জটাজালগ্রস্ত কপোল-মগুল 118৭1| 

তপতাপে তৰ তন তনু অতিশয়, 

ভানু-করে কালীবর্ণ ভূষ্যস্থা নচয়, 

দেখি তোম। দিনে শশিরেখার অকার, 
মাহি হয় সহৃদয় হৃদয় কাহার? 8৮|। 

তবানন-বন্ধ চারু চতুর শোকন, 

কটিল কটাক্ষযুক্ত চঞ্চল নরন, 
ধিক ধিক তোমার বল্লভ বূপমদে, 
অনিবার না হেরিল এ শোতা-সম্পদে 118৯1 

আয় কত কাল গৌরি! যাবে এই শমে? 

আছে হে সঞ্চিত মম তপ পুক্বাশমে, 
তার অগ্ধভাগ লয়ে লভ পিয় বব, 

বিশেঘ জানিতে চাহি কে বাঞ্চিত তব" 11৫01 

এইরপে দ্বিজমুখে যন-অভিলাঘ, 
শুনি উমা নন ক্ষমা কবিতে পৃকাশ, 

অঞ্চনবিহীন নেত্রে পঙ্গিনীব পৃতি, 
ইক্গিত-ভঙগীতে দৃষ্টি করেন পার্বতী |1৫১।। 

সী কহে, “শুন তবে অহে বন্নচারি ! 
জানিবার যদি তব ইচছা এত ভারী--- 
যে কারণে শতপ্র-আতপত্র-পায়, 
এই তনু নিয়োজিত তপঃ সাধনায় |1৫২।। 

বাসব, বরণ, যম, আর যক্ষপতি 

বিভবেতে 'অবমতি করি মানবতী, 
মদম-নিগহে কূপ বার্থ হয় ধারে, 
হেস হয়ে ইহার বাসনা বরিবারৈ |1৫৩।। 

রঈলাল-্ন্থীবলী, 

দগ্চতন্ অতনুর শিলীমুখ বাণ, 
হরের হঙ্কারে হয়ে বিহত সন্ধান, 
উমার হৃদয়ে গিয়ে পশিয়ে গভীর, 
কৃশ করিতেছে এর কোমল শরীর |৫8|| 

তদবধি স্মর-শরে ক্ষত কলেবরা, 

ললাটিকা * চন্দনেতে অলকা ধূসর, 
পিতৃগৃহে শিশির-সংঘাত শিলাতল, 
তাহাতে শয়ন করি না হন শীতল 1৫৫11 

চন্দ্রচুড়-সুচরিত রচি বনান্তরে, 
গিরিবাল। গান গান গদগদস্বরে, 
কিন্র-কৃমারীকল যহচরীগণ, 
করুণা কাতর হয়ে করয়ে রোদন ।10৬।। 

ত্রিযামার শেঘভাগে ক্ষণেকের তরে, 
নেত্র মুর্দি অমনি জাগিয়ে তায় পরে, 
'কোখা যাও শীলকণ্ঠ'---বলি সম্বোধন, 
বৃথা কণ্ঠ লক্ষ্য করে কর-পুসারণ 11৫৭ 

'অন্তর্যামী তোমারে হে কহে বৃধগণ, 
অধীনীর ভাব জ্ঞাত নহ কি কারণ? 
শিবমৃত্তি লিখি উমা বিজনেতে বসি, 
ভ্রমে তাঝে এই কখা কহেন রূপসী |1৫৮।| 

ভবনেশ-ভর্ত্ী লাভে কতই ভাবনা, 
অন্য কিছু উপায় ন৷ দেখি বরানন।, 
আমাদের সঙ্গে লয়ে পিতৃ-অনুমতি, 
তপোবনে তপস্যায় পৃবৃস্ত পাব্বতী |৫৯| 

সখী-হস্ত-জাত তপঃ সাক্ষী তরুগণ, 

সাক্ষাতে দেখহ ফল করিছে ধারণ, 
কিন্ত তার মনোরথ মহেশে আশৃয়, 
অদ্যাপি অন্কর তার দৃষ্ট নাহি হয়।1৬০।| 

তপতাপে তনু তনু ইহার নেহারি, 
সব্খীগণ নিবারিতে নারে নেত্র-বারি, 

কবে সে দর্্ভ দয়া করিবেন তীয়, 
ইন্দ্র-পায় অনাবৃষ্টি পীড়িত সীতায় “1৬১ 

তাইনৈটিকা ইতি পাঁসিদ্ধ। 
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গিরিজার গুটি ভাবে সখী বিচক্ষণা, বিবাহের আর এক দেখি বিড়ম্বন।, 
বর্ণনীয় ধরণী পৃতি করিলে বর্ণনা--- গজেন্দ্রবাহন তব যোগ্য বরানন। ! 
মন:সুখ গুপ্ত করি জিজ্ঞাসেন যতি, বৃদ্ধ বৃঘোপরে তোমা করি দরশন, 

«এ কথা কি সত্য না কি রহস্য ভারতী ?” |1৬২।| ফ্মেবানন হবে নাকি যত সাধ্গণ 1৭011 

হস্ত-অগে মুকলিত অঙ্গলিতে বালা, পিনাকীর পরমে পড়ি এখন দুজন, 

সমর্পণ করি স্ফাটিকের অক্ষমালা, লোকের শোকের ভাল হইল ভাজন,--- 

বহুকষ্টে বহুকাল-ব্যবস্থিত কথা, পৃথমেতে কলানাথ-কল। কাস্তিমতি, 
.মিতভাঘে পন্যাসীরে কহিছেন যথা 11৬৩1। দ্বিতীয়ে জগৎ-নেত্র-কৌমুদী পার্বতী |1৭১।। 

“যা শুনিলে যোগিবর সেই কথ! সার, রূপেতে বিরূপনেত্র কল লক্ষ্য নয়, 
উচচ পদ আক্রমণে উদ্যম আমার, ধন যত দিগম্বর-ভাবে পরিচয়, 
আমার এ তপ সে দরল্লভে পাইবারে,--- বরে বরাননে ! যাহা চাহে জনগণে, * 

ইচচ্ার অগম্য কিছু না দেখি সংসারে” |৬৪।। কিছুই কি আছে তাহ। সেই ন্রিলোচনে ?৭২1। 

যতি কন “সে মহেশে ভাল জানি আমি, অতএব পরিহর এ অসৎ রতি, 
জেনে শুনে পুন তুমি তার অনুগামী ? কোথা সে অভাগা কোখা তুমি ভাগ্যবতী 

স্মরণ করিয়া তার অমঙ্গলে রতি, শ্শানের শুল নিয়ে কভু সাধুজন, 
তব আনুক্ল্যে মম নাহি যায় মতি।1৬৫।। বেদের বিহিত যৃপ না কবে স্বাপন |1"৭৩। 

থাকৃক পরের কথা পথমেতে ধনি ! এইরূপ শুনি উমা পতিকূল ভাঘ, 
জান না কি হরের করে বলয়িত ফণী? কম্পিত অধরে কোপ করেন পৃকাশ, 
হে তুচছপদার্থ-প্রিয়ে কেমনে সে কর, উপান্ত ঈঘৎ রক্ত বঙ্কিম নয়ন, 
,সহিবে তোমার কর শুভসত্রধর? ৬৬।। ভ্রলতা কৃঞ্চিত করি করেন ঈক্ষণ 11৭81| 

ভালমতে মনে মনে কর বিবেচনা, উমা কন, “সুনিশ্চয় তারে না জানহ, 
যদি এ দঙ্গত কভু হয় সুলোচনা ! তাই পরমার্থ হরে হেন কখা কহ, 

কলহংস বিলেখিত বধূর বসন, অলোক-সামান্য আর অচিন্ত্য কারণে 
আর গজাজিন যাহে শোণিত-বর্ঘণ ?৬৭|। মহাত্বা-চরিতে দ্বেধ করে মৃঢ্জনে 11৭৫1 

কব্ম-রচিত চার চতুফ্ষ ভবন, * সম্পদের মদে কিংবা বিপদৃ-বারণে, 

শব-কেশ-কিপ্ত শ্বশানেতে সে চরণ! জগৎ্শরপ্য শিব, শূন্য অভিলাষ, 
শত্ররে৷ মনেতে ইহা ছিল না কখন 11৬৮।। আত্মার দূঘণ ইথে তার কিবা আশ? ৭৬ || 

তব স্তন-যুগ, হরিচন্দননিধান, * কন্যা বরয়তে রূপং মাতা বিস্তং পিতা 
ব্রিনয়ন-হৃদয়েতে, হবে তার স্থান, শ্রুতষ্।  বান্ধবাঃ কুলমিচছস্তি মিষ্টানুমিতরে 
যে হৃদয়ে চিতাভস্ম-চুর্ণ পূর্ণ অতি, দিরিঠির 
কেমনে অযুক্ত হেন করিবে পারবতি ?৬৯।। 8 

চিনি কন্যা চাহে রূপ পিতা বিদ্যা মাতা ধন। 
* চকষিপান বাটটী। কৃটুন্বের৷ কুল অন্যে মিষ্টানু ভোজন || 
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বন্তহীন হইলেও সম্পদকারণ. 

ব্রিভুবনপতি কিন্তু শ্বশীন-তবন, 
তীমরূপতীম পুন শিবমৃত্তি-ধর, 
কেব! জানে তার তন্তু ভুবন-ভিতর ? ৭৭ || 

ভূঘণে ভূঘিত কিংবা ভুজঙ্গ তৃষণ ; 

গজাজিনধারী কিংবা! দূকল-বসন, 
কপালে কপাল কিংবা কলামাখ-কলা, 
কি মৃত্তি সে বিশুমৃত্তি নাহি যায় বলা 1৭৮] 

সত্য বটে আছে চিতা-ভস্ম বিলেপন, 

সেযে শুদ্ধ তার অঙ্গ করি পরশন 
নৃত্য-অভিনয়ে চ্যত সে চিতা-পরাণে, 
দেবগণ বিলেপন কবে শিরোভাগে 11৭) 

মানিলাম শিবের সম্বল মাত্র বৃঘ, 
কিন্ত এরাবত-গামী * হয় সেই বৃঘ, 
মেহ শির নমি ফুল্প মন্দারনিকরে, 
তার পদাঙ্গলিগুলি অরুণিত করে |1৮01। 

অনেক নিন্দিলে তুমি স্বভাব-বিপখ, 
কিন্ত এক কথা কহিয়াছ যথাযথ, 

আত্ম-জন্য বিধাতার যে জন কারণ, 

তার জন্য কেমনেতে হবে নিদ্ধানণ ?11৮১।। 

ফলে এ বিবাদে কিবা পয়োজন 'আর? 
তুমি যাহ! জান হৌক সেই কথা সার, 
তাঁতে আদারসবশ "নামার হৃদয়,-- 

স্বেচছাচারে কেবা করে কলঙ্কেরে ভয় ?৮২।। 

উত্তর-বিধানে পুন স্ফরিত অর, 
বটু কটুভাঘে সখি নিবারণ কর, 

মহাত্মা নিন্দুক শুধু নহে পাপভাগী, 
সেহ দোষী যে ভন শবণে অনুরাগী ||"৮৩। 

গমনে চঞ্চলা বালা বলে যাই চল, 

বল্কল বসন তাহে হৃদয়ে চঞ্চল, 

অমনি স্বরূপ ধরি মূদূ হাস্যাধর, 
ধরিলেন গ্মথেশ পাঁ্বতীর কর 11৮8।। 

রি রর তত 

ও ই | 

রঈলাল-প্রস্থাবলী 

তারে হেরি হৈমবততী 
শিহরি উঠিলা সতী 

সরস শরীর অতি, 
পর্ণ নাহি পড়ে উদ্ছে স্থিত একেবারে, 

যথা অবরোধ যায়, 

গমনে না পথ পায়, 

আকুলিত নদী প্রায়, 
যাইতেও নারে বালা খাকিতেও নারে ।1৮৫।। 

অনন্তর কৃত্তিবাস, 

কহেন মধুর ভাঘ, 

আজ হ'তে তব দাস 

তপস্যায় ক্রীত আমি হইলাম সতি।"ঃ 

বতজাত কেশ যত, 

তখনি হইল গত, 

ফললাভে মনোমত, 

শম-অপগমে নবভাবের সঙ্গতি ।1৮৬ || 

ইতি ফলোদয় নাম পঞ্চম সর্গ | 

ষষ্ঠ ন্গ 

অনস্তর হৈমবতী, সংগোপনে সখা পৃতি, 
আদেশিলা কহিতে ঈশানে-- 

“আমারে করিতে দান, গিরিরাজ ক্ষমবান্ 
ইহ মাত্র রাখুন পুমাণে' |1১)। 

মুখরা কোকিলামুখে, 
ভাব ব্যক্ত করে, 

পৃকাশিয়ে মনোগত, 
পৃগাঢ় পৃসক্তচিত্ত হরে |1২|। 

“তাই হবে” ইতি পণ, করি হর নিরূপণ, 
সন্ভাপিত উমা পরিহরি | 

মহিমা ময়খানিত, ৰঁঘি সপ্ত বিগণিত, 
জ্মরণ করেন স্মর অরি 11৩।| 

তপস্যার তেজস্তোম, তাহে দীপ্ত করি ব্যোম, 

অরুন্ধতী লহিত শোতম, 

যেরপ বসন্ত-মখে, 
চা 



কুমার-সম্তব 

জ্মরণে অমনি আসি, পুরোভাগে পরকাশ, 
রহিলেন তপোধনগণ 1181 

পৃধাহ উছলে কূলে, নিকর মন্দারফুলে, 
মন্দাকিনী-নীর মনোহর, 

খেলে দিকৃহস্তিদল, মদ-গন্ধযুক্ত জল, 
হেন জলে ধৌত কলেবর 11৫1 

মুক্তামাল৷ উপবীত, তনুরাছি স্থুশৌভিত। 
হেমময় বাকল বসন, 

রভু অক্ষমাল! করে, শেঘাশমে শোভা করে, 

কিবা কল্পতরু সুশোভন 11৬|। 

যে মুনি মণ্ডপতলে, থামাইয়ে অশুদলে, 
নামাইয়ে রথের নিশান, 

হইয়ে পৃণতিপর, পৃণয়ার্থ পুভাকর, 
আজ্ঞাবধি উদ্ধদিকে চান ||৭1| 

যাহারা কম্পের অস্তে, সহাবরাহের দ্তে, 

শান্তি দর করিলেন কায়, 
তথায় নির্ভর করি, ধারায় রাখিয়! ধরি, 

আকঘিয়া বাহু-লতিকায় 11৮1 

বিশুযোনি অনত্তর, এই সপ্তখ্বাঘিবর, 
সরগ-শেঘ করেন রচন, 

তাই পুরাবিদৃগণ, বলি ধাতা পুরাতন, 
তাহাদিগে করেন কীর্তন |1১৯| 

পূর্বজন্যে স্ববিমল, তপগ্যার যত ফল, 

পরিণত হইল লকল । 
সেই সব ফল-ভোগী, হইয়াও সপ্ত-যোগী, 

তপস্যা করেন অবিচল 11১01| 

তাহাদের মধ্যভাগে, বিভাত বিমলরাগে, 

পতি-পদে অপিত-নয়ন৷, 

সাক্ষাৎ ত্ ফল, সিদ্ধিরপা অবিরল, 
অরুন্ধতী বত-পরায়ণ |1১১।। 

সহ সম সমাদর। দেখিলেন মহেশ্র, 

মুনিগণে সতীর সহিত,--- 

১২৭ 

এই নারী অই নর, এ বিচার ভ্রান্তিপর, 
প্জয মাত্র সতের চবিত ||১২|। 

অরুন্ধতী-দরশনে, বাড়িল মহেশ-মণে) 

গৃহিণী-গৃহণে ইচ্ছা ভারী,- 

জগতে যে কিছু ধর্ম, হোম আদি যত কর্ম, 
মূলমীত্র পতিব্তা নাবী |1১৩।। 

যথা ধর্ম অনুসারে, গৃহণার্থ গিরিজারে, 
সমুদ্যত দেখি মহেশরে, 

পর্বপাপে ভীমমতি, পুন অতনুর অতি, 
আশাসের উচছনাস অন্তরে 11১৪।। 

থাঘিগণ তার পরে, যথোচিত ভক্তিভরে, 
পভা করি দেব দিগম্বরে, 

সাঙ্গবেদ-পরায়ণ, নীলকণ্ঠ-পতি কন, 
পীতি-নকিত কলেবরে |1১৫।| 

“অবিরত হয়ে রত, বেদাভ্যাস হৈল যত, 
ছতাশনে ছত অনগ ল, 

তপে তপ্ত বিধিমত, তবু নহে পরিণত, 
আজ হে পাকিল মেই ফল।1১৬।। 

জগতের অধীশৃর, মানসের অগোচধ, 
তাহার মানসে পেয়ে স্থান, 

আমাদের আর বল, বাকী কি রহিল ফল? 

সকল হইল সমাধান |1১৭|| 

এ সংসারে যেই নরে, তোমায় স্মরণ করে, 
সেই হয় কৃতার্থ-পৃবর, 

বন্ধবীজ' তুমি হর, তুমি হে যাহারে স্মর, 
তার চেয়ে কেব৷ ভাগ্যধর ? 11১৮|। 

দিনকর নিশাকর, উপরেতে শোভাকর, 
সত বটে আমাদের স্থান, 

অদ্য ্মরণেতে তব, বিধু ভানু পরাতিব, 
করি পদ আরো গরীয়ান্ ।1১৯।। 

তোমার আদরে অদ্য, চরিতার্থ হয়ে সদ, 

মানগেতে মানি ননতঙ্ব, 

আঁপনার গুণযোগে, সাধ সাধুবাদ ভোগে, 

আত্মার পৃত্যয় করে নর 11২০ 



১২৯ 

তৰ অনুধ্যানে নাথ ! যে সুখ-হৃদয়-সাথ, 

কি আর করিব নিবেদন, 
তুমি পৃভে। অন্তর্ধামী, সকল দেহের স্বামী, 

সকলি করিছ দরশন |1২১|| 

কিছু তত্তু নাহি জানি, যদিও হে শলপাণি, 
দেখিতেছি সাক্ষাতে তোমায়, 

বৃদ্ধির গোচর নহ, আপন স্বরূপ কহ, 
অনুগ্হ করি এ সভায়।1২২। 

এইরূপে কোন্ রূপ, পৃকাশিছ বিপুরূপ! 
এ কি মুক্তি জগত্জনন ? 

নাকি হে পালন মৃন্তি, বরিয়ে পাইছ স্কৃততি 
কিবা বিশু-হরণ কারণ? 11২৩|। 

অথবা হে পশুপতি! এ পার্থনা সুমহতী, 

থাক সে পার্থনা গুহ্যতরা, 
স্মরিয়াছ কি কারণে, সমাগত জনগণে, 

আক্তা কর করিব আমর] |1+২811 

ইন্দমৌলি তারপব, দিতেছেন পৃত্যুত্তর, 

পৃকাশিয়ে দশন-কিরণ, 

যে কিরণ শুত্রতর, ললটিস্ব সুধাকর, 
ক্ষীণকরে করিল বর্ধন |1২৫।। 

“জান ত হছে মূনিগণ ! হয়ে স্বার্থ-পরায়ণ, 

পৃবৃত্তি স্ফরিত মম নয়, 

লক্ষ্য পর উপকার, পূমাণ দেখহ তার, 

অমূত্তি দেয় পরিচয় ||২৬|। 

যথা কপিগ্রলদল, পিপাসায় স্বিষল, 

জল দেরে,ভলদেরে কয় 

সেইরূপ অবিকৃত, দেবদল ৰিপৃকৃত, 
মম স্থানে কমার পার্ধয় |।২৭।। 

তাই হে তাপসগণ ! হইয়াছে মম মন, 

গিরিজারে করিতে গুহণ,--- 
যথ! যভমান করে, অরণি শরণ করে, 

ছতাশন-জনন কারণ |1২৮|। 

এ হেতু তোমরা যাও, হিমালয়-স্বানে চাও, 
পাব্ধতীরে আমার কারণ,--- 

রঙ্গলাল-গ্রন্থীবলী 

সদাশয় সমাশিয়া, হয় যে সথথদ্ধ ক্রিয়, 
তাছে বিঘু না হয় ঘটন|1২৯।| 

উন্ত শেখরধর, সেই হিম-গিরিবর, 

পৃতিষ্ঠিত ধরি ধরা-ভার, 
সন্বন্ধ তাহার সহ, যোজন কি দোঘ কহ? 

বঞ্চনা না হইবে আমার |1৩0|। 

যা কহিবে হিমবানে, দৃহিতার সম্প্গানে, 
পৃয়োজন-শুন শিক্ষা-দান,--- 

তোমাদের সদাচার, অন্সারে সাচার, 
গণে করে নীতির বিধান 11৩১|। 

পৃজনীয়। অরুন্ধতী, এ বিবাহ-কার্ষে সতী, 
হউন আমারে অনুকূল, 

যে হেতু এরূপ কার্য্য, করিবারে অবধার্ধা, 
সুচতর। সীমন্তিনীকূল |।৩২।| 

আমার সন্দেশ লয়ে, যাও সবে হিমালয়ে, 

নগর ওঘধিপৃস্থ যাতে, 
পুনরায় মুনিগণ আমাদের সংমিলন, 

হবে মহাকোশীর পুপাতে ||" ৩৩।॥ 

মহাযোগী মহেশ্র, পরিণয়ে অগুষর, 
নিরখিয়ে তপস্থিনিচয়, 

পরিরয়-বীড়ারস, ত্যজি যত মহামশ, 
হইলেন স্বচচন্দ-হৃদয় |1৩৪।। 

চলিলেন মুনিদলে, অঙ্গীকার ব্যক্তচছলে, 
পণবের করি উচচারণ, 

তথা দেব পশুপতি, করিলেন স্থুখে গতি, 
মহাকোশী-পূপাত-সদন |1৩৫|| 

অসি সম নীল ভাস, আকাশেতে স্বপৃঙ্কাপ, 
হয়ে সপ্ত তপস্থিপৃবর, 

নগেন্দ্রনগরে অতি, স্বরে করিনা গতি, 
মানসিক গতির সোসর ।1৩৬।। 

রতুখনি ভূরি ভুরি, গহিত্ত অলকফাপৃন্থী, 
তুলে আনি এ পুরী-রচনা, 



কুমার-সন্ভব ১২৯ 

যেন স্বর্গ-অতিরেক, অংশ লয়ে করিলেক, 
এই উপনিবাস * স্থাপনা 11৩৭|। 

পরিখ৷ গঙ্গার সোত, পাকারেতে উতপ্োত, 
পুজলিত ওঘধিনিকর, 

বৃহৎ বৃহৎ মণি, শিলা! যার সাল গণি, 
অকৃত্রিম দূগ মনোহর 11৩৮ 

যথা নাই সিংহ-ভয়, সুখে চলে করিচয়, 
বিলযোনি যথা হয় হয় | 1 

গুহ্যক কিন্রগণ, যেখানেতে পৌরজন, 
ঘোঘা বনদেবতা নিশ্চয় 11৩৯।।--- 

বনেতে সন্দেহ হয়, গরভজিত যেখচয়, 

আছে তারা শিখরেতে যূড়ে, 
কেবল তালের খায়, এই মাত্র বুঝা যায়, 

মুরজা বাজিছে গৃহ চুড়ে |180॥ 

যথ। কম্পতরু-প্রায়, তরুচয় শোভ) পায়, 

বিলোলিত অংশুক নিবহে। 
গুহ-যন্ত্-পতাকার, শোভা করে স্বিস্তার, 

পৌরজন পৃয়াস বিরহে |18১1।-- 

যথায়, স্ফটিক-হম্ময, সুরাপান-স্থান বম্য, 
নিশাকালে করে ঝলমল, 

আকাশে উদয় তারা, পৃতিবিষ্বে হারাকারা। 
উপহার দেয় নিরমল 118 ২|। 

যেখানে যামিনীকালে, পৃদীপ ওঘধিজালে, 
সন্কেতের পথ পৃকাশয়, 

তাহে অভিসারিকার, নাহি থাকে অন্ধকার, 
দৃর্দিনেও সুদিন উদয় 118৩।1-- 

*মহাকূবি অবিকল এই শ্োকার্থ রঘৃবংশের 
পঞ্চদশ সর্গে ২৯ শোকে নিবেশিত করিয়াছেন 
এবং মেধদূত কাব্যেও উভূজয়িনী-বণনে এইরূপ তাৰ 
পৃকাশ করিয়াছেন, যথা---“ম্ব্পীভতে স্ুচরিতফলে 
স্বগিণাং গাং গতানাং, শেখৈঃ পৃ্যৈ্তমিব দিবঃ 
কাস্তিমৎ খণ্ডমেকষ্। 

1 দেবরাজের অশৃবিশেষ | 

৯৭ 

জরায় না জরে গাত্র, বয়স যৌবন মাত্র, 

মার ভিন মার নাহি আর, 
রতি-খেদ সমুস্ত ত, অখ-নিদ্রা আবির্ভত, 

নাহি অন্য নিদ্রার সঞ্চার 1188|| 

শাত্রবতা ভাব লোপ, কেবল ভামিনী"কোপ, 

মনোহর তর্জ নী-তর্জনে, 

ব্রকুটী কুটিলতর, পুকম্পিত ওষ্ঠাবর, 
অনুগ্হ-ভিক্ষ কামী জনে |।8৫11-- 

পূরোভাগে অভিরায, সুশোভিত পুর্সারাম, 

গন্ধময় সে গন্ধমাদন, 

সম্তানক তক্ুগণ, পথে যার সুশোভন, 

ছায়ে সুপ্ত বিদ্যাধরগণ |18৬|। 

দেখি পূরী হিমালয়, দেই দেবধাঘিচয়, 
মনে মনে করেন ভাবন।,--” 

স্বগহেতু জেযোতিষ্টোম, আদি যজ্ঞ আর হোম, 
করামাত্র সব বিডম্বনা 118 ৭|| 

নগনাথ-নিকেতনে, নামিছেন ধীঘিগণে, 
দ্বারিচয় উদ্ভৃদৃষ্টে চায়, 

বেগভরে জটাভার, নিশ্চল অনলাকার, 

চিত্রপটে যথা শোভা পায় |18৮| 

যথ। জল অভ্যন্তরে, পৃপ্ত ভানু বিশ্ব ধনে, 
সেইরূপ শাস্ত পৃভাময়, 

মুনিগণ অগুসর, অগুজ অনুজ পর, 
একে একে হইল৷ উদয় 118৯|। 

তাহাদের পজা তরে, অর্থজল লয়ে বরে, 
আগৃ বাড়াইয়া গিরি ধায়, 

সেযেগুরু তার সার, চরণের ভারে তার, 

নামাইয়ে দেয় বসুধায়|1601 

ধাতু তামু ওষ্ঠাধর, অতিশয় বৃহত্তর, 
দেবদারু তরু তুজদ্বয়, 

স্বভাবত বক্ষ তার, স্ুকঠিন শিলাধার, 

দেখ! মাত্র দেয় পরিচয় 11৫১|| 

যথাবিধি অনুসারে, পূজা করি পৃতাচারে, 
শুদ্ধচিত্ত শুদ্ধান্ত অন্তরে, 

আগে আগে নিজে গিয়ে, পথ দেখাইয়ে দিয়ে, 
লয়ে যান তপস্থিনীকরে |৫২|1 
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বেত্রময় * সুখাসনে, বসাইয়ে মুনিগণে, 
আপনি বসিয়৷ ভায় পয়ে, 

অচলের অধীশ্র, হয়ে কৃতাগুলি পর, 
এইরূপে ভাব ব্যক্ত করে ।6৩।। 

'অনুদয়ে মেধদল, বরঘিত হল জল, 
ফুল-বিন। ফলের সঞ্চার, 

ন। করিতে চিত্তা মনে, তোমাদের দরশনে, 
অসম্তব সম্ভব আমার |1৫81| 

বিগত হইল ভ্রম, বিজ্ঞান উদয় মম, 

কাঞ্চনত্ব লভিল অয়সে, 

ধরণীতে থাকি আমি, হইলাম স্বর্গগামী, 

তোমাদের অনুগৃহবশে |1৫৫।1| 

আজ হ'তে পাণিগণ, শুদ্ধ হ'তে আকিঞ্চন, 
আমারে করিবে অন্ঘেণ--- 

পজ্যগণ অধ্যাসন, হয় যথা সংঘটন, 
তারে তীর্থ কহে জনগণ |1৫৬|। 

অহে সপ্তদ্বিজোত্তম ! আজ হে হইল মম, 
শিরঃশুদ্ধি দৃই গঙ্গাজলে, 

জাহুবী পুপাত শিরে, পদ-পৃক্ষালন-নীয়ে, 
দ্বিতীয় পপাত সেই স্বলে|।৫৭|| 

আমি দূই রূপ ধরি, অনুগুহ ভাগ করি, 
তাই দৃয়ে করিলে পৃসাদ,-- 

ভৃত্যতাষে এ জঙ্গম, তনু নিস্তারিলে যম, 
স্বাবরেতে রক্ষা করি পাদ |1৫৮।| 

আমার এ কলেবর, পরিব্যাপ্ত দিগন্তর। 
বিখ্যাত বিশাল অতিশয়, 

কিন্ত এই অনুগ্হে, পরিতোঘ-পরিগৃহে, 
সেই দেহে স্থান নাহি হয় 11৫৯|| 

তোমাদের তেজোময়, নিরখিয়ে মুত্তিচয়, 
কেবল আমার গুহাগত, 

তম নহে অপগত, মানসিক তম যত, 
এককালে সব হলে গত |1৬০।। 

* এতন্দারা'ইহাই সপুমাণ হইতেছে যে, পৃব্ব- 

কালে আমাদিগের দেশে মোড়। পুভৃতি বেত্রাচছা- 
দিত আগলের ব্যবহার ছিন। 

রঙ্গলাল:গ্রন্থাবগী 

তোমর। নিল্পৃহ-মন, সিদ্ধ সব পূয়োজন, 
তবে এলে কোন্ পুয়োজনে ? 

বুঝি এই কদাচারে, স্ুপবিত্র করিবারে, 
আসিয়াছ এ দীন-সদনে |1৬১।। 

তথাপি আমার পৃতি, কর কিছু অনুমতি, 
তোমাদের আমি হে কিন্কর--” 

পৃভূ-পরিচারী ধর্ম, নাহি ঘটে বিনা কর্ম, 
কিকরিব দাসে আজ্ঞা কর |1৬২।। 

এই আমি, এই দারা, এই কন্য। পাণাকারা, 

মম কূলে ওহে মুনিগণ, 
যদি হয় পয়োজন, করিব হে সমর্পণ, 

অন্য ধন করি কি গণন ?” ৬৩ 

এইরূপ হিমালয়, করিলেন অনুনয়, 
পৃজাপতি-পৃত্রগণ-পুতি, 

কিব! গুহা-মুখদ্বারে, পৃতিধ্বনি সুবিস্তারে, 
দুইবার কহিল ভারতী 11৬৪|| 

অনস্তর মুনিগণ, অঙ্গিরস পৃতি কন, 
পৃত্যুত্তর করিতে পুরান, 

পালেয়-পব্বত পৃতি, কহিছেন মহামতি; 
যিনি কথা-পৃপঙ্গে পৃধান |1৬৫।| 

“যা কহিলে গিরিবর, সব তব সাধ্যপর, 
তার চেয়ে আছে সাধ্য তব,--- 

নিজ শিখরের মত, মন তব সমুনৃত, 
মহতেই মহৎ সম্ভব |1৬৬|। 

তোমার স্থাবর কাঁয়, লোকে কহে বিষণ *্যায়, 

সেই কথ যথা সারোদ্ধার, 
স্থাবর জঙ্গম যত, হয়ে তব কৃক্ষিগত, 

রহিবারে পেয়েছে আধার |1৬৭|| 

কমল-মৃণালাকার, সুকোমল ফণা যার, 
সে ফণায় অনস্ত কখন, 

ধরিতে পারিত ভূমি, রসাতলে যদি তুমি, 
তাহারে ন! করিতে ধারণ |1৬৮|| 

'অবিচিছন্ নিরমল, তব তরঙ্গিণীদল, 
আর হে তোমার কীন্তিচয়, 



রঃ কুমার-সজব 

অর্থারিত এ উভয়, শিদ্ধু উদ্দিবদ্ধ নয়, 
পুণ্যে নিস্তারিল লোকক্রয় 1৬৯|। 

বিষ্পদে সমুস্তূতা, সে হেতু গরিমাযুতা, 
সুরধূনী হন একবার, 

তোমাতেও উদ্ছ শির, জন্মি পুনঃ গাজিনীর, 
মহিমার হইল পৃচার |1৭0|1 

ক্দাচন নারায়ণ, ত্রিবিক্রম খ্যাত হ'ন, 

তিন পরে চরণ বিস্তারি, 
তুমি সব্বকাল তরে, তিন পুরে কলেবরে, 

বিস্তারহ বিক্রম পুচারি |1৭১|| 

সুবর্ণ -শেখরধর; বটে মেরুগিরিবর, 
তব সন্ধানে হীনমান, 

যে হেতু হে' সুভাজন, যক্ততাগ-ভোগিগণ, 
মধ্যে তব পদ বিদ্যমান |।৭২|। 

শুন হে মহানুভব, যে কিছু কাঠিন্য তব, 
অপিত স্বাবর কলেবরে ; 

এ জঙ্গম তনু তব, তক্তিরসে সদ! দ্রব, 
সুজনের আরাধনা] তরে 11৭৩।| 

শুন যেই কার্ধযচছলে, আগমন এই স্থলে, 
তোমারি সে কার্য হিমাচল। 

শেয়ঃ কার্ধয মতিমানৃ, উপদেশ সম্পদান, 
এইমাত্র আমাদের ফল |1৭81 

অণিমার্দি গুণময়, অনে; নাহি পরশয়, 
ঈশশব্দ, সেই শব্দ-ধর, 

ললাটফলকে যাঁর, পৃভাপুঞ্জ অনিবার, 

পুকাশিছে অর্চ্ধাকর |15৫11 

তুরঙ্গ যেরূপ পথে, আকর্ধণ করে রথে, 
সেই ভাব করিয়া ধারণ, 

পরস্পর সংযোগিনী, অষ্টমৃত্তি ছার! যিনি, 
বিশুভার করেন বহন ।1৭৬।। 

যেই দেবে যোগিগণ, করে সদ। অন্ঘেণ, 
যিনি স্থিত অস্তর-অন্তরে, 

ধাহারে মননীঘিচয়, পুন্জন্ম-জাত ভয়, 

বারণ-কারণ খ)াত করে ।1৭৭।| 

বিশুকারধয সমুদয়, সাক্ষী সহ বিশুময়, 
সকল কামনা-পূর্ণকারী, 

১৩১ 

আমাদের পৃবচনে, বাসন। করেন মনে, 
বরিবারে তোমার কমারী |1৭৮। 

গিরিশে গিরিজা-দান, উচিত হে মতিমানৃ, 
বাক্যে যথা অর্থের অনুয়, 

যে হেতু উত্তম বরে, কন্যাসমর্পণ পরে, 
ক্ষোভশুনা পিতার হৃদয় |৭৯| 

ওহে গিরি পৃণ্যবান্ ! হরে করি কন্য। দান। 
চরচিরে দান কর মাতা, 

যে হেতু সে পুরহর, অগৎস্থ চরাচর, 
গকল জীবের জন্মর্দাতা 11৮০0|1 

বৃন্দারকবৃন্দ হরে, পুণাম করিয়া পরে, 
উমাপদ করুন বন্দন, 

অবনী-লুণ্ঠন-কালে, চুড়ামণি-ছটাজালে। 
রঞ্জন করুন শীচরণ |1৮১|। 

এ বিবাহ শোভাকর, উমা বধূ শিব বর, 
দানবর্তী তুমি হিমালয়, 

আমর। যাচক তায়, তব কূল-পুতিভায়, 
উচছাসিত হইবে নিশ্চয় |1৮হ| 

স্তবনীয় নাহি যার, স্বয়মান সবাকার, 
পৃজ্যহীন কিন্ত পুজ্যবর, 

তারে দিয়ে তনয়ারে, * বিশৃম্তর বলে যারে। 
তার গুরু হও হে ভূধর ||” ৮৩।। 

দেব-ধীষিগণ-মুখে, এই কথ৷ শুনি সুখে, 
পিতাপাশ্বে অধোমুখে সতী, 

লীলাশতদল-দল গণনায় কৃতৃহ'ল, 

সংগোপন করেন পাব্বতী।1৮৪।। 

যদিও সম্পূর্ণ কাম, তবু গিরি গুণধাম) 
মেনকার মুখপানে চান-- 

কন্যাকার্ধয পয়োজনে, পায় দেখি গৃহিগণে, 
গৃহিণীর বিধান পুধান 11৮৫।| 

মহীবর-ম্ননোগত, অভিমতে দেন মত, 
মেনক] মহিধী চারুমাতি-- 

পতিমতে অনুমতা, সদাকলি পতিব্ তা, 
অন/মতা নন যত সতী |1৮৬।। 

মুনি-বাক্য-অনস্তর, এই যোগা তদুত্ত। 
গিরিধর মসে অনুমানি। 
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কহিছেন মহামতি, মঙ্গল-মণ্ডনবতী, স্মর-পরথশ অবপ মানস, কিন হয় অনা নে 

নন্দিনীর ধরি দুটি পাণি।1৮৭|। ইত্রিয়-নিগুহ, কুখল-বিগুহ, 

“শুন মা] কল্যাণি কনো, বিশ্ঝাজ বিভু জন্যে, 
« তব কর ভিক্ষার উদ্দেশে, 

মমাগত ,নিগণ, তাহে মম উপার্জন, 
গৃহ-মেধি-ফল সবিশেষ 11” ৮৮] 

তনয়ারে এই মত, সম্ভাঘিয়৷ হিমবত, 
খঘিগণে কহেন তখন, 

“ত্রিলোচন-নীমস্তিনী, তোমাদের পদ ইনি, 
বন্দিছেন করুন ঈক্ষণ ||"? ৮৯|| 

ইষ্টকার্ষে; নিষ্ঠমতি, অদ্রি-অধিপতি পাতি, 
সাধুবাদ দিয়ে মুনিগণ, 

সাক্ষাৎ সুফলযুক্ত, পার্বতীর পৃতি উক্ত, 
করিলেন আশিঘ-বচন।1৯০|| 

পণতি করিতে ভ্রংশ, হালো হেম-অবতংশ। 
নগেন্দ্র-নন্দিনী শ্নতিমূলে, 

নমযুখী লঙ্জ্জাভরে, পার্বতীবে সমাদরে, 

অরুন্ধতী কোলে লন তুলে 1৯১1। 

গিরিল্র-গেহিনী তবে, হিতাবিরহ হবে, 
ভাবি ভীতা সেহে অশমুখা, 

সতিনীর নাহি ভয়, বর তাহে মৃত্যুঞ্জয়, 
গুণচয় ভাবি পুনঃ সুখী |1৯২।| 

হর-বন্ধু সেঁইক্ষণে, চীরবাস ঝঘিগণে, 
জিন্ঞাগেন কৰে কার্য হবে, 

পরিগতে দিনব্রয়, হইবঝেক পরিণয়, 

এত বলি চলিলেন সবে 11৯৩।। 

নিগণ হিমালয়ে, এইরূপ ঝলে কয়ে, 

উপনীত মহেশের পাশ, 

“সিদ্ধ তব পয়োজন,' করি এই নিন্দেন, 
শিবে ত্যজি উঠিল আকাশ |1৯৪|| 

উঞ্বাসমাগমভাবেতে, বিখম় চঞ্চল হইল মতি, 

পেই তিন দিন, অতি কেশাধীন, 

বাপিলেন পঙ্ডপতি ।1৯৫|। 

এ ভাৰ পরশে হরে |৯৬|| 

ইতি উমাপুদান নাম বন্ঠ সর্গ। 
ডট তথা 2০ 

নপ্তম সর্গ 
অনস্তর গিতপক্ষে অচল-ঈ .র, 

স্থলগু যামিত্র-লগু তিথি সুতকর, 
সহিত কৃটম্বগণ সুতার বিবাহ। 
দীক্ষাবিধি যথাবিধি করেন নিবর্বাহ 11১ 

বিবাহ-বিহিত যত আনন্দ-মঙ্গ লে--- 
গৃহে গৃহে ব্যস্ত পুর-পুরদ্ধি সকলে-"- 
হিমালয়-অনুধাগে হেন ব্যবহার, 

অন্তঃপুর সহ যেন এক পরিবার 1।২| 

মন্দারকৃত্থুমে রাজপথ বিখচিত, 
চীনে শাটিনে যত নিশান রচিত, 
কাঞ্চন-তোর্ণগণ বিশেঘে বিভাস। 
স্বগগম গিরিপুরী পাইল পূকাশ 11৩ 

থাকিতে অনেক পূত্র আর কন্ঠাগণ, ' 

এক। উম পুনর্জাত যেন হারাধন, 
|নকটে বিবাহ তার, যাবে পর-্ঘরে, 

মাতাপিতা-প্রাণসম হলো তার তরে ।।81 

জনজাতি আশীবণাদ করিয়া উমারে, 
কোলে লয়ে পাজাইয়ে দিল অলঙ্কারে, 
গোত্রের * গোত্রজগণে থাকিতে সন্তান, 

উষ্বামাত্র হইলেন ০ হের নিধান |1৫| 

তৃতীয় মৃহ্র্তে ভানু করিলে পৃবেশ, 
উত্তরফন্তনীগৃহে যাইলে দ্বিজেশ, 
কৃটম্বকামিনী যত কটন্বিনীগণ, 1 
করিতে লাগিল উমাদেহ-পৃসাধন |1৬|1 

* পর্বত । 

1 পতি-পুন্রবত্তী স্ত্রী | বিবাহাদি কর্ণ বিধবা 
এবং বন্ধযাগণের সংসগত। এইক্ষণেও দৃ'্ঘণীয়। 



কুমার সম্ভব 

দ্বারদল সহবাজী-রাজী বিরাজিত, 
হেন চেলা উমাদেহে করিল সজ্জিত, 
সকল শরীরে সজ্জা শেষ হ'লে পর, 
শৈলমসুতা করাম্ুর্ভে ধরিলেন শর 11৭11 

বিবাহ-বিহিত সেই স্থুশোভন শরে, 
হইল অপুর্ব শোভা! পাব্বতীর করে,-- 
যেরূপ অসিত পক্ষ হইলে অন্তর, 

দিনকর-করে সন্দীপিত-সুধাকর |1৮।| 

লোব-চুণে তৈল উঠাইয়া কলেবরে, 
ঈঘৎ নীরস কালাগুর দিল পরে, 
অভিঘেক-উপযুক্ত বাস পরাইয়া, 
চতুফ-গৃহেতে তারে বসাইল নিয়া |1৯|| 

মরকত শিলাময় সেই সান-ধরে, 
চারিধারে মুক্তার ঝার। শোভা করে, 
কনক-কলসী তুলে নামাইয়। শিরে, 
শুভবাদ্যনাদে নাহাইল পাব্বতীরে 11১০।। 

সুমজলসীনে সুপবিত্র-কলেবরা, 
বিবাহ-বিহিত চারু শুভ্রবাসধরা, 
নিনাদিত নীরধর-নীর-জাত-কাশে, 
বিনোদ বিভায় যথা বসুধা বিকাশে 11১১।। 

মণিময় স্তম্ত চারি তাহার উপরে, 

চিকণিয়৷ চন্্রাতপ চক্ চক্ করে, 

এ হেন মণ্ডপমধ্যে বিচিত্র আসনে, 
উম! কোলে করি নিল পতিৰিতাগণে |1১২।। 

পৃর্বমুখী করি তারে বসাইয়া পরে, 
পৃর্বভাগে উপৰিষ্ট পুরন্ধবীনিকরে, 
স্বাভাবিক শোভা! হোরি মজিল নয়ন, 

পূসাধনে বিলম্ব করিয়া কিছুক্ষণ 11১৩।| 

ধূপযোগে জার্ররভাব শুকায়ে বিশেঘে, 
কন্সুমকলিত তার কমনীয় কেশে, 
দুর্বাদদলযুক্ত মধু পৃষ্পমালিকায়, 
অপরূপ সার্জাইল গিরি-বালিকায় |1১৪|। 

১৩৩ 

কি আর উপমা দিব নাহি'ক উপমা, 

মেধলেখা সহ' যথা চমকে চন্দ্রমা, 
কিব। কমলেতে লগু মত্ত মধুলোভা, 
জিনিয়া অলকাযুক্ত উমামুখ-শোভা 11১৬।। 

লোধ সুরঞ্জিত চারুকপাল-ফলক, 
তাহে গোরোচনা-চিত্র দিতেছে ঝলক, 

তাহে কাছে শ্রুতিপূটে যবের অঙ্কর, 
আখি আকর্ষণে শোভা বিশেষ চতুর |1১৭।। 

সিক্ত সিকৃথে নিরমল অধরোষ্ঠ রাজে, 

বিলেখিত রেখা চারু তাহাঁদের মাঝে, 
কি আর বণিব শোভ। বার বার স্ফরে | 
হবে বলি সে লাবণ্য সফল অদ্রে 11১৮।। 

অলক্ত-রঞ্জন করি আরক্ত চরণে, 
আশীব্বাদ করে সখা রহস্যবচনে,--- 

ইথে পৃহারিও পতি-শির-শশিকলা, 
শুনি তার ফলহারে পুহীরে বিমল |1১৯।। 

সুজাত উৎপলদল সুন্দর নয়নে, 

নিরখি নিরখি সব্ী শোভা কালাগ্রনে.-- 
সে কেবল অমঙ্গল কাধ্যের আচারে, 

নেত্রাণিভা বজজলে কি বাড়াইতে পারে ? ২০।। 

আভরণ পূসাধন সমাপন পরে, 
তনুরাজি-পৃভাপুঞ্ধ পরকাশ করে, 
কৃস্থমিত লতা৷ কিবা জেটাতিম্মত্তী নিশ।, 
অথবা বিহঙগযুক্ত তটটিনীসদৃশা 11২১। 

মুকরেতে চারুবেশে করি বিলোকন, 
চকিভ স্থগিত হলো উমার নয়ন, 
চঞ্চল হইল চিত হেরিতে মহেশ,--- 
পতি নিরখিলে সিদ্ধ-বনিতার বেশ ।।২২।। 

মঙ্গলার মঙ্গলে মেনকা মগু! হয়ে, 
অঙ্গলে হিজল আর হরিতাল লয়ে, 

উনৃত করিয়ে কর্ণ ফলযুক্ত মুখে, 
বিবাহ তিলক চার লিখিতেছে জখে 11২৩। 

উমাস্তনোত্তেদ * সহ বৃদ্ধ মনোরথ, 

গৌরী গৌর দেহ মাজি অগুরুচম্দন, অদ্য সেই মনোৌরথ পাপ্ত মিদ্ধিপথ, 

গোরোচনা পত্রাবনী করিল লিখন, * এতদ্দারা পূর্বকালে বযস্থা৷ হইবার পরে 
শোভায় হারায় যত সুর-তরজিণী। কন্যাদানের সুনিয়ম ছিল, ইহাই সপমাণ হই- 

বখাঙ্গ পুলিনযুক্তা সুর-তযঙগিণী 11১৫।| তেছে। 



১৪ রঙ্গলাল-গ্রন্থাবলী 

বিলোকিত নহে কিছু পুলকা শবস্ভরে-- 
কোনমতে ললাটে তিলক-লিপি করে 1২৪ 
আনন্দের অশ্রধারা নয়েনেতে ক্ষরে, 
উর্ণাময় সূত্র রাণী বাঁধে স্থানান্তরে-- 
আসিয়৷ উমার ধাত্রী কৌতুক-অন্তরে, 

যথাস্থানে কৌতুক * বান্ধিল তার পরে 1২৫।। 

যথা ফেনপুঞ্জে ক্ষীরোদের তীরে ভাতি, 
শরদ সময়ে যথা পৃণিমার রাতি, 
সেইরূপ উমাদেহে নবপটবাস, 

মুক্র-ফলকে পৃভা করিল পৃকাশ|1২৬।। 

উপদেশে সুনিপূণ মেন! পৃণ্যবতী, 
অনুমতি লয়ে তাঁর কল্যাণী পার্বতী, 
কলদেবগণে পৃজি করিয়। পৃণতি, 
ক্রমে ক্রমে বন্দিলেন যত সব সতী |1২৭।। 

পণতা পার্বতী পৃতি কহে সতীচয়, 
পাত হও অখণ্ডিত পতির পুণয়--- 
সিগ্জজন' আশীব্্বাদ অতিক্রম করি, 
পতি-অর্ঘ-অঙগ উমা পরে লন হরি|1২৮|। 

আপন বিভব আর ইচছা অনুসারি, 
যথাবিধি কার্ধয সব করি দুহিতার, 
কৃতি আর সভ্য গিরি, বুধগণে লয়ে, 

রহিলেন বৃঘধ্বজ-উদয় আশয়ে।1২৯।। 

সেইকালে অনরূপ কৈলাস সমাজ, 
হইতেছে বিবাহ-বিহিত-বর-সাজ, 
সমাদরে মাতৃগণ 1 নানা আভরণ, 
পূরপান্ত। পূরোভাগে করেন স্বাপন 11৩০|। 

মাতৃগণ-গৌয়বাখ কৈলান-ঈশৃর, 
পরশিলা মাত্র সেই ভূঘণনিকর, 

* বিবাহ-সূত্র । 
1 “বালী চ বৈষবী চৈন্্রী, রৌদ্রী বারাহিকী 

তথ । কৌবেরী চৈৰ কৌমারী, মাতর: সপ্ত 
কীতিতা:| 

মতান্তরে ই হাদিগের সংখ্যা অষ্টবিধ, যথা," 

ব্াচ্লী, মাহেশুরী, এন্দ্ী বারাহী, বৈষণবী, কৌমারী, 

কৌধেয়ী অথবা চামুওা এবং চচিচকী | 

আত্মবেশে রহিলেন, অথচ সে বেশ, 
অন্যভাবে লোক পতি দেখান মহেশ |1৩১।। 

তস্ম--ভাগবত--হলো সিত অঙ্গরাগ, 

কপাল কিরীটরূপে শোভা শিরোভাগ, 

রোচনা অক্ষিত পটিযুক্ত পষ্টবাস, 
গর্জাজিন গেই শোভা করিল পৃকাশ ।1৩২।| 

ললাটেব্ মধ্যভাগে লোল বিলোচন, 
বিমল পিঙ্গল তারা তাহাতে শোভন-- 
যথাস্বানে হরিতালে যেন স্ুরঞ্রিত--. 
হইয়াছে বিবাহের তিলক লাঞ্িত|1৩৩।। 

অঙ্গে অঙ্গে বলয়িত তুজঙ্গ-নিচয়, 
মণিময় আভরণ-শোভা পুকাশয়-- 
কেবল করিল নিজ বপু ভিনাাকার, 
স্বভাবতঃ: ফণাচয় মণির আধার 11৩৪।|। 

হরশিরে বালশশি-শোভা চমৎকার, 
স্বল্প হেতু দৃষ্টি নহে কলঙ্ক তাহার, 

দিবসেও হয় যাহে দীপ্তি নি:সরণ, 

হেন চড়ামণি সত্তে অন্যে পয়োজন 11৩৫|| 

যিনি মাত্র সম্দয় অদ্ভুত-প ভব, 

যাহার পুভাবে শেষ্ঠ বেশের ডন্তব, 
আর্সি আনি ধরিলেক অনুচরগণ, 
তাহে তিনি নিজ রূপ করেন ঈক্ষণ।1৩৬|| 

ভক্তিভরে করে বৃঘ সঙ্কুচিত কায়--- 
পরিসর পৃষ্ঠ ব্যাঘ-চন্মাবৃত তায়--- 
নন্দিকরে তর রাখি বৃঘভ-বাহন, 
কৈলাস-আরোহি যেন করেন গমন |1৩৭|| 

বাহনের গতি-তঙ্গে কম্পিত কগুলে, 
শিবের পশ্চাতে যাম মাতৃকা সকলে," 

লোহিত পরাগ মুখ ময়ুখমওল, ণ 

আঁকাশে ফুটিল কিব! অমল কমল |1৩৮।। 

পুরোভাগে মাতৃগণ-কনক-বরণ, 
যেন আগে আগে শোতে ক্ষণপূভাগণ -- 
ধলাকা-বলিত নবনীল কাদস্বিনী, 
তাহাদের পাছে যান কালী কপালিনী |1৩৯।। 

মহেশের আগে ভাগে চলে ভূতগণ, « 
যাজাইয়ে লুমজল বিবিধ বাজন।-» 



কুমীর সম্ভব ১৩৫ 
রথোপরে উঠি বাদ দেবদলে ক্ষয়, 

পদাশিব-সেবনের এই ত সময় 1180|| 

বিশকার-বিরচিত নব আতপর্র, 
সূ্যয আসি শিব-শিরে ধরে সেই ছত্র, 
ঝুলিছে ঝালর তায় ঝলমল ছবি, 
হর্-উত্তমাঙ্গে যথা পতিত জাহবী |18১|| 

মুত্তিমতী জাহাবী যমুনা দই জনে, 
আশুতোঘে তুঘিছেন চামর-ব্যজনে, 
যদিও নাহিক আর রূপ জলময়, 

মরাল-আবলী দেয় যথা পরিচয় 118 ২|| 

সাক্ষাৎ বিরিঞ্চি আর 'শীবৎস লাগুন, 
আসি তথা করিলেন বিজয়-বচন--- 
হুতাশনে তেজ যথা বৃদ্ধি করে হাবি, 
মহিমা বাড়ান তার কৃষ্ আর কবি 118৩।| 

তিন ভাগে বিভাজিত একই আকার, 
গুরু লধূ ইথে কিবা সম্বন্ধ বিচার ? 
কতু হর, কভু হরি, কভু কমলজ, 
পরস্পর তিন জন অনুজ অগুজ |188| 

আড়ম্বর পরিহরি ইন্দে আগে লয়ে, 
ধরিয়ে বিনীত বেশ লোকপালচয়ে, 
নন্দীরে ইঙ্গিতে কহে স্ব স্ব অভিমত, 
পূদশিত পরে সবে পাঞ্জলি পণত।18৫।| 

বিধি অন্তাঘিলা শিব শির-সঞ্চালনে, 
বাক্য-যোগে সন্ভাঘণ সরোজাক্ষ সনে, 

যুদৃহাস্য-যোগে শচীনাথে সন্ভাঘণ, 
অপর দেবতা পৃতি করি বিলোকন ।18৬|| 

পুরোভাগে সপ্তধঘি আসি তার পরে, 
জয়শব্দে আশীব্বাদ করিলেন হবে, 

যৃদূ হাসি কন শিব “এ বিবাহযাগে, 
তোমাদের বরণ করেছি আমি আগে 11" 8৭11 

অগে লয়ে বিশীবসু পৃবীণ বীণায়, 

ব্রিপূর-বিজয়-গীত গন্ধবর্বরা গায়, 
স্বাস্ত যার ভ্রান্ত নয় তমোগুণভরে, 
চলিলেন চন্ত্রচড় নগেন্র-নগরে 118৮| 

চারুগতি বৃঘবর অন্বর-উপরে, 
কনক-কিক্কিণী রিণি ঝিনি রব করে, 
ঘন ঘন নাড়ে শৃঙ্গ ওতপোোত ঘনে, 
যেন পক্ক লাগিয়াছে আড় লী-খননে 118৯1। 

পর্ব তেশ-পৃপালিত পাঁপ্য নহে পরে, 
ছেন পূরী বৃঘত পাইল ক্ষণপরে, 

কেব। হেমসন্র হর-কটাক্ষ-পতন্, 

তাহাতে পড়িল গাথা গিরি-নিকেতন 11601 

তার উপকণ্ঠে, ধন নীলকণ্ঠধরে, 
পূরবাসিগণ দেখে উৎসুক অস্তরে, 
স্বশর-চিহ্িত শুন্যরথ পরিপরি, 
নামিলেন ভবদেব ভূমির উপরি |1৫১|| 

হর-আগমনে মনে হরঘিত হয়ে, 
'অগৃসর গিরিবর বন্কুগণ লয়ে, 
করিযুথে আরোহিত সবে ধাদ্ধিমান্, 
কস্থামিত তরুময় কটক * সমান ।1৫২। 

দেবদল আর যত গিরীন্্র-বান্ধব, 
পুর 1 পৃবেশিছে দূরে পুচারিয়ে রব, 
উদৃঘাটিত দ্বারে দই দলের মিলন--- 
সেতু ভঙ্গে দুই পয়ঃপৃধাহ যেমন |1৫৩|| 

ব্রিলোকের পৃজ্য শিব করেন পুণাম, 
লজ্জিত হইল তাহে গিরি গুণগ্রাম, 
ন] জানিল তার পূর্বে স্বীয় শিরোদেশ, 
মহেশ-মহিমা অগে পণত বিশেষ 11811. 

* পর্বতের পা্রে পৃসারিত ভূগু বা নিতন্ব | 

1 এই শোক হইতে ৭০ শোক পর্য্যন্ত পুরী 
অর্থাৎ নগর এবং তৎপর অষ্টালিকা বণিত হই- 

য়াছে। মুসলমানিগের স্থানে যে আমাদিগের 

পৃর্বপূরুষেরা আধুনিক নিয়মে নগর এবং পাসাদাদি 
নির্দাণ করিতে শিক্ষা করেন নাই, এতত্দারা ইহার 
পমাণ হইতেছে । কেহ কেহ কহেন, তাহার! 
ভিন ভিন পুকোষ্ঠে বাটী বিভক্ত করিতে জানিতেন 

না, যুসলমানদিগের নিকটে ইহা। শিক্ষা করেন, এ 

কথা অমুলক। 
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পৃশীতিভরে পৃফলিত বদনমগ্ডল, 
জামাতার আগে আগে চলে হিষাচল, 

পণ্য-কীথিকার পথে আগুর্ফ-পুমাণ, 

পুষ্প বরিঘয়ে পুরে পুবেশে ধীমার্ |1৫৫11 

সেইক্ষণে পুরাঙ্গনা যত মদালসী--- 
হর-দরশনে মনে ললিত লালসা, 
পরিহরি অন্য কার্ধয-চেষ্টা সমুদয়, 
পাসাদে পাসপাদে গিয়ে হইল উদয় ।।৫৬|| 

জানলায় * ক্রতপদে গমনে চঞ্চল, 

বিখুক্ত-বন্ধন মাল৷, বিযুক্ত-কম্তলা--- 
বাধিতে বিনোদ বেণী নাহি অবকাশ,-- 
কোন ধনী ধায় করে ধরি কেশপাশ 10৭ 

পুসাধিকা কারে পদে আন্তা পরায়, 
রঞ্জন না হ'তে শেঘ টেনে নিয়ে তায়, 

মন্দগতি ত্যাজ বেগে বাতায়নে চলে, 
দৃই পদ দ্রব্য-রাগে দাগে গৃহতলে 11৫৮1 

অপর দক্ষিণনেত্রে রঞ্জিয়ে অগ্রন, 

সে রাগে বঞ্চিত করি বাম বিলোচন, 
রপগ্তরনের তুলী করে করিয়া ধারণ, 
বাতায়ন-সন্ধানে করিল গমন 110৯1 

জালাস্তরে অনা করে কটাক্ষ-চালনা, 
চঞ্চল-গমন-ভরে চলিতে চেলনা, 

নীবি-স্বানে করে ধরি রাখিতেছে বাস, 
নাভিমধ্যে কঙ্কণের পতিভা-পকাশ |1৬০|। 

অর্থ গাথা না হইতে রতন-রসনা, 
উঠিয়ে ধাইল ছুটে কোন বরাননা--- 
পায় পায় মণিমুজ্ঞা যেতেছে পড়িয়ে- 
রহিল গাথন-সূতা। অঙ্গষ্ঠে জড়িয়ে ।।৬১।| 

সীধুগন্ধ-সুরভিত সে মুখনিকর, 
ধন কৌতুহলযূক্ত নয়ন-ভ্রমর, 

* জালশব্দে জান্লাকে বুঝায়, অস্তঃপুরের 
আান্ল। পূৃর্বকালে কি ইয়োরোপে কি আসিয়া” 
খণ্ডের সভ্য জাতিদিগের মধ্যে ধাতুকাষ্ঠ, পৃস্তর 
অথবা ইষ্টক-বিচিত জালদ্বারা আবৃত হইত, এই 

ভন্যই জাল-শব্দের উৎপত্তি হইয়া থাকিবে। 
ভযনল। শব্দ বোধ হয়, জালশব্দের অপ্রংশ । 

বাতায়ন-আয়তনে স্থান নাহি আর, 
হইল সহসূদল-কমল-আধার 11৬২|| 

হেনকালে রাজপথ-পাণ্ত ব্রিলোচন, 
পুপ্ত পুপ্ত পতাকায় ভূঘিত তোরণ, 
দিবাদীপ্ত চুড়াচয়, প্রাসাদ উপরে, 
আরো দীপ্ত হলো হরশির-শশি-করে 1৬৩1 

অন্য বস্তু জ্ঞান-বিরহিত বামাগণে, 
সেই মাত্র রূপ পান করিছে নয়নে, 

সকল ইন্জিয় যেন একব্র হইয়ে, 

পৃবেশিল তাহাদের নয়নেতে গিয়ে ।৬৪।। 

কহে, “ধন্য ধন্য কোমলাজী অপর্ণারে, 

স্বান বুঝি রত ঘোর তপস্যা-আচারে, 
যে হরের দাসী হলে সার্ক জীবন, 
সে হরের অঙ্কে হবে ইহার শয়ন 11৬৫ 

স্ৃৃহণীয় এই দৃই রূপের আকর, 
যদি না করিত বিধি যুক্ত পরস্পর, 
তবে এ উভয় রূপ-বিধান কারণ, 
বিফল হইত সব বিধির যতন |1৬৬| 

কে বলে হরের কোপে দহিল মদন ? 

এ আকারে কোপোদয় না হয় কখন) 

রূপ নিরখিয়ে লজাবশে ফলশর, 

আপনা আপনি ত্যজিয়াছে কলেবর |1৬৭|। 

শুনি লো স্বজনি আর্জি এ কি ভাগ্যোদয়, 
মহীধর-মনোরথ সিদ্ধ সমুদয়, 
কতই উনূতি শিরে ধরণী ধরিয়া, 
উনতির শেঘ হবে জামাই করিয়া ||" ৬৮|| 

এইরূপ গিরি-পুরাঙ্গনাগণ-মুখে, 
শ্তি-স্থখকরী কথা শুনি শিব সুখে, 
কেয়ুর-চুণিত লাজে সমাকীণ দেশ, 
হিমালয়-নিলয়েতে করিলা পৃবেশ11৬৯।। 

শারদ-নীরদশুত্র বৃঘ পরিহরি, 
হরি-কর ধরি অবতীর্ণ যেন হারি* 
অগে পৃবেশিলে পরে সরোজ-আসন, 
পৃকোষ্ঠে-পৃকোষ্ঠে যান দেব-ব্রিবোচন 11৭01 

* স্য্য। 
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পরে ইন্দ্রে আগে লয়ে দেবতাসকল। 
সপ্তথধি-পৃরর্ব যান মহামুনিদল, 
তার পরে শিবগণ গিরি-গুহে গত, 
শুভকর্ম-পরে পরমার্থ পৃগ্ধ-মত।1৭১।1 

যথাবিধি মহেশ করিলে অধিষ্ঠান, 
রতুযুক্ত অর্ধ্য গিরি করেন পুরান, 
মধুপর্ক আর নব দৃকৃল বসন, 
মন্ত্রপূত পরে হর করেন গৃহণ |1৭২।। 

চেলি পরাইয়ে পুরচারী সুবিনীত, 

ববৃ-সনিধানে বরে করিল বিনীত, 
স্ফুট-ফেনরাজিযুক্ত সমুদ্র সমান, 
নব শশি-করে গত বে্লা-সনিধান || ৭৩ || 

গমুজ্জুল কান্তিযুত উমাচন্দ্রাণন, 
পৃফুল্ল করিল হর-কুমুদব্য়ন,- 
নিরমল জল পায় পুসনু দয়, 
উমা-আবৈর্ভাবে যেন শরদ উদয় 11৭8 || 

পরস্পর দরশনে সরকার চিত, 
বাসন] পবল কিন্ত চপল চলিত, 
ক্ষণে স্থির হয় ক্গণে বুহিতে না পারি, 

রুজ্জাভয়ে অমনি মুদিত চন্দ চাবি || ৭৫ || 

হর-ডরে সমর 'আব পৃঙ্াশিতে নাবে, 

উমার শরীনে ছে পচন আকারে, 

আরক্ত অঙ্গলে তান 'অন্ুবি গঞ্চরে, 
গিরিদত্ত কর হর পনেন স্বকর্বে।। ৭৬।। 

উমাদেহে রোমাবলী শিহনিল রসে, 
শিবের অঙ্গলী স্ষিনু সে স্ুখ-পরশে”- 
অতনুর আবির্ভাব সমান বিভাগে, 
বধ্ আর বরে বিভাজিত অনুরাগে || ৭৭ | 

অন্য বর বধূগণ বিবাহ সময়, 
যাহারে উদয়েতে শোভার উদয়, 

সেই শিব শিবা বর বধূ বেশধারী, 
হেন শোভ। মনোলোভা বণিতে কি পারি 1৭৮ 

পরজ্লিত হুতাশন সমুনুত জালে-_ 

কিবা বিভা বর-বধূ পুক্ষিণ কালে-- 

১৮ 

দিবা-বিভাবরী যেন সংমিলিত কায়, 
লুমের বেটিনা করি ঘুরে ঘুবে যায়।। ৭৯।| 

নি্মীলিত আখি পরশন স্খভরে, 
তিনবার পতিপত্তী পদক্ষিণ পরে, 
পুরোহিত-ছিত উমা জুলিত জলনে, 
লাজাগপি বিমোচন করেন সেক্ষণে 11৮০ || 

গুরু-উপদেশে গৌন্ী গন্ধে বিমোহান, 
লাজা্লি ধৃম মুখে করেন গহণ--- 
শিখা বিসপিয়ে তার কপোলফলকে, 

কর্ণ-ইন্দীবর শোভা অপিল পলকে || ৮১ 

বিনাহ-বিছিত সেই ধুম-সমাকলে, ' 
যবাঙ্কুর কর্ণপুন মান শতিমূলে, 
আশি হ'তে বিগলিত দলিত অঞ্জন, 

অরুণ আত্গিন গণ্ড করিল রগ্ন || ৮২ || 

পুরোহিত কন, “কন্যা কন গো শবণ, 
তব বিবাহের সাক্ষী এই হুতাঁশন, 
অতএব ভর্ভ। সহ না করি বিচার, 
কবিবে গো যখাবৎ ধন্মের আচাব |1+৮৩।! 

অপাক্ষ-সমীপবন্তী শুবণে ভনানী, 
গুভণ বারেন মেই পুবোবার বাণী-- 
নিদাপেন তাপে ভপ্তা যথা বসুন্ধরা, 
পূখন পায়োদ-জালে সিদ্ধ কলেবরা | ৮৪ || 
৬০$ 

. নিত) পতি নানকণ্ছচ পিয়দরশন, 
কহিলেন ধণ্বভারা কর বিলোকন? 

মুখ তুলে লভ্ভাভরে ক্ষীণস্ববে তারা, 

কোনমতে কহিলেন, “দেখিলাম ভার! 11৮৫ 

বিধি-বিভ্ঞ পুরোহিত বিধি সমাশ্য়া, 

সমাপ্ত করিলে পরে পরিণয়-ক্রিয়া, 

পূজাপুর্ঃ-মাতাপিতা উমা-উমাপতি, 
পদ্াাসনস্থিত পিতামহে করে নতি || ৮৬।। 

বধ-পৃতি আশীর্বাদ করেন বিধাতা, 
“হও মা কল্যাণি, বীর সন্তানের মাতা," 

যদিও বিধাতা হন বাক্যের ইশুর, 
হর-আশীব্বাদে তার না সরিল স্বর || ৮৭ || 



১৩৮ রজলালপগ্রস্থাবলী 

অনস্তর বধূ-বর বসি সিংসাহনে--- 
ইচচছ্নীয় লোকাচার-পালন কারণ-- 
কৃস্তম-খচিত  চতুরসূ বেদী-পরে, 
বোপণ কবেন দ্রব্য যব লয়ে করে || ৮৮ || 

আয়ত মৃণালদ্ড দল-অস্তরালে, 
স্রশোভিত নিকর শীকর মুক্তামালে, 
হেম শতপত্র আতপত্র করে করি, 
কমল। ধবিলা বর-বধ্ শিবোপবি || ৮৯ || 

সংস্কৃত পৃত বরে সংস্কৃত বাণী, 
বিধিমতে বিনাইয়া তুঘিছেন বাণী, 
বধূর মধুর ভাবে মধ্রসাশিত, 
পৃকৃতি-স্ুলভ কথা কহেন পাকৃত।। ৯০ 

বিকসিত বৃত্তিচয় চারু অঙগ-ভঙ্গে, 
রসান্তরে রাগান্তর বাধিয়ে সুরে, 

অপ্গরে দেখায় আদ্য লীলার চাক, 

দেখেন দম্পতি দিব্য নাটিক1 নাটক || ৯১ || 

তার পরে পর্বিণীত। শিব-পদতলে, 
কিরীটে বাঁধিয়ে বস্ত্র পড়ে দেবদলে, 

কহে, ''পৃভে।। পুন তনু লাতিল। মদন, 
শাপ অবসান সেবা করুন গ্রহণ ||” ৯২।। 

রোঘান্তে পশান্ত শান্ত হইলেন ভব, 

মনোভব-শরক্রিয়া কৃত-অনুভব--- 
যে জন যথার্থ হয় কার্ষেযতে কৃশল, 
কাল বুঝে পৃভুরে জানায়ে লতে ফল ।। ৯৩॥| 

বিবিধ বিব্ধগণ, 
পরিহরি ত্রিলোচন, 

কহিলেন করে ধরি গিরি-তন্জারে, 
কনক-কলস চিত, 

কৃুলহারে বিখচিত, 
ক্ষিতি বিরচিত শয্যা কৌতুক-আগারে || ৯৪ || 

নব-পরিণয়-সভ্জ। 
ভূঘণে সুন্দর সজ্জা, 

হর আকর্ষণে মুখ ফিরান পাব্বতী। 
শয়ন-সখীরে তথা « 
কথঞ্চিং কন কথা, 

পুমথের মুখ-ভঙ্গে গৃঢ় হাস্যবতী || ৯৫ || 

ইতি উমা-পরিণয় নাম সপ্তম সর্গ 



স্পন্ব্রিম্পিভ 

সন্ধ্যাবণন 

মলয়-শেখরে কতু, বিহার করেশ পত, 

যেখানেতে চন্দনের বন, 

লবঙ্গ কেশর সহ, কাপাইয়ে গন্ধবহ, 

রতিখেদ করয়ে হরণ || ২৫ || 

কনক-কমল-ধায়, পীড়িত পাব্বতী-কায়, 

করজলে বিধিতি লোচন, 

নামিলে নদীর জলে, কটি ঘেরি মীনদলে, 
করে পুন মেখলার়চন || ২৬॥। 

সুরবধূ স্পৃহাযুক্ত, সমীক্ষণ পরিভূক্ত 
নন্দনকাননে পঞ্চানন, 

শচীর অলকোচিত পারিজাতে বিখচিত, 
উমারে করেন অনুক্ষণ || ২৭।। 

স্বগ আর ধরাভূত, দৃই সুখ অনুভত, 
করি শিব পেয়সীর সনে, 

দিনকর খর-কর, আলোহিত হ'লে পর, 
যান গন্ধমাদন-কানণনে || ২৮ || 

পার্বতীর সব্যকর, বাম করে ধরি হর, 
বসি হেমময় শিলাতলে, 

পুদোষেতে সিঞ্চতর, নিরখিয়ে পৃতাকর, 
বনিতারে কন সেই স্থলে || ২৯।। 

“আরক্ত অপাঙ্গ ধর, তব নেব্রে দিনকর, 
পদ্কাস্তি করিয়ে স্থাপন, 

দিবসে সংহার করে, ধাতা যথা যুগান্তরে, 

জগতের করেন হরণ || ৩০|| 

অস্তমিত দিনকর, করে শোভে মনোহর, 

তব পিতৃ-পব্বত-নির্ব র ৷ 

হন্্রধনু শোভাচয়, করিয়াছে পরাজয়, 
অই দেখ শীকরনিকর || ৩১ || 

চক্রবাক্ চক্রবাকী, মুখেতে মৃণাল-বাকী, 
গীবাঁভক্গ প্রিয়-অভিমুখে, 

সরোবরে ধীরে ধীরে, ক্রমে গেল দূর নীরে, 
বিরহে বিলাপ করে দৃঃখে || ৩২ ।। 

গললকীতিরুর ক্ষীর, গন্ধে স্ুবাসিত নীর, 
তাহে অলিবদ্ধ সরোরুহ, 

সারা দিবসের পরে, সেই নীর পান তবে, 

চলিয়াছে মাতঙ্গসমূহ || ৩৩ || 

অই দেখ পাণপিয়ে, পশ্চিম দিগন্তে গিয়ে, 
অস্তগত ভানু মহোদয়, 

দীর্ঘ পরতিবিদ্বচছলে, কেমন সরসীজলে, 
রচিতেছে সেতু স্বর্ণময় || ৩৪ || 

দীঘল দশনধর, অরণ্য বরাহবর, 

দস্তে ভাঙ্গি বিস-কিশলয়, 

পুগাঢ় পঙ্কেতে যত, তাপ করি অপগত, 
উঠিতেছে ত্যজি হদচয় || ৩৫ || 

হের অই তরুপর, ্বর্ণ-বর্ণ পৃচছধর, 
বসিয়াছে শিখী রাপরাশি, 

দিবা অবসানকালে, দিনকর-করজালে, 
সেই কি ফেলিল সব গ্রাসি? ৩৬ || 

ভানুর কিরণ জাল, পরিগতে নভঃস্থল, 
কিছু শুফ সরসীর পায়, 

পর্ধদিকে তমোরাশি, ক্রমে সঞ্চারিল আসি, 

যেন পঙ্ক সম দেখা যায়।| ৩৭।। 



১৪৩ 

উটঅ-অঙ্গনে চলি, যেতেছে করঙ্গাবলী, 
তরুপূপ্র-মূল সিক্ত জলে, 

আমে যজ্ঞধেনুগণ, পূজ্লিত হুতাশন, 
কিবা শোভা আশমগকলে || ৩৮ || 

বিহরিছে সরসিক্ত, বদ্ধ করি কোঘ নিজ, 
ক্ষণদার আগমন-ক্ষণে, 

তথাপিও কিছু স্থান, ভ্রমরে করিতে দান, 
রাখিতেছু পীতিফল্প মনে || ৩৯ || 

ক্রমে হয় ক্ষীণছবি, আলোহিত তাহে রবি, 

পৃতীচীব কি শোভা মে কালে, 
যেন কোন নববালা, চাক বান্ধুলীর মাল।, 

সকেখর পবিষাচ্ে ভালে ।। 89 ]| 

শিল।ইরে সামনানে, 

বদলা আনে, 

হৃদয়-সঙ্গত তানে, 
গহসে ক 

কিরণোষ্ পাখি * গণ, বনিছেন সংস্তবন, 

অগ্িগভ।1 ভাণুর কিনলে || ৯১ || 

আনত কন্ধরধর. বুণে নশিত কেশর, 
চামরেতে বিধিত এখন) 

হেন হয়চয় সহ. সনূদ্রে ডুলায়ে অহ, 
অন্তমিত হইল তপন |] ৪8২ ।| 

তার তেজ হ'লে লুপ্ত, আকাশ যেমন সুপ্ত, 
মহৎ তেজের গতি এই--- 

যবে থাকে দীপ্ডিমান্, করে তবে দীপ্তিমান্, 
ক্ষয়ে করে ক্ষয়ের সঙ্গতি 11 8৩ || 

দিবসপতির গতি, অনুগতা৷ সন্ধ্যা সতী, 

অস্তাচলে সমপিরে অঙ্গ, 

পৃর্রে পৃর্্বাচিলে তার, স্থানে প্রাপ্ত পুরস্কার, 

আপদে'ও না ছাড়িল সঙ্গ || 8৪ | 

রক্ত পীত কৃষ্ণ রাগে, অই দেখ পুরোভাগে, 

* বালখিল্য পূভূতি মহঘিগণ | 
1 “অগিমার্দিত্যঃ সায়ং পৃনিশতী তি শ্রুতেঃ। 

সূর্য অন্তগত হইলে আপন তেছ' অগ্িতে রাখিয়া 
যান, সে জনা অগিতেই সায়ংসন্ধা। বন্দনাদি করা 
ধায়। 

রঈলীল-গ্রস্থাবলী- 

তাহে' যেন সন্ধ্যা সতী, নানাবিধ বর্ণ বতী, 
তুলিকায় চিত্রফলেবর || ৪৫ || 

দেখ পয়ে। সন্ধ্যাতেজে, অচল সমান তেজে, 
ভাতি ভাতি কি শোভা সে পায়,-- 

কোথা সিংহজটা সম, কোথা ধাতু-শৈলোপম, 
মুঞ্জরিত বিটপী কোথায় ॥ ৪৬ || 

পদ অগে রাখি ভর, পবনান্্দান-পর, 
বিধিবিজ্ঞ তপোধনগণ, 

লোকালয় অভ্যন্তরে, জপিছেন ভক্তিভরে, 

বন্মন্র সিদ্ধি কারণ || ৪৭ 

এই হেতু মম পুতি, দেহ পিয়ে অনুমতি, 
মুহন্তেক পুস্তত কারণে, 

বিনোদিণী সখী অব, বিনোদচতুরা তব, 
বিনোদিবে তোমারে মেক্ষণে 11 8৮ || 

তা ওনি শৈলেজ্র-ুতা,  পতিপূতি কোপযুতা।, 
বঙ্কিম কনিয়। বিস্বাধর, 

সনিহিত সহচরী, বিজয়ারে লক্ষ্য করি, 
বৃখালাপে হইয়া তৎপর | 8৯ ।| 

সায়াছের সমূচিত, মন্রজপ সুবিহিত, 

সমাপন ক্স ব্রিলোচন, 
শানে মৌনী গির্জার, কাছে আসি পুনব্বার, 

মৃদু হামি কহেন বচণ।। ৫০11 

“অকারণ মানময়ি | পরিহর মান ময়ি, 
সন্ধযার বন্দিনু অন্যে নয়, 

জান না কি মম মন, সহধর্দ আচরণ, 
চক্রবাক্-সমবৃত্তি হয় || ৫১।| 

পূর্বে ধাতা মহাশয়, নিরমিয়৷ পিতৃচয়, * 

ত্যজিলেন যেই কলেবর, 
দই সন্ধ্যা সেই তনু, পৃজনীয় যে স্থৃতনু, 

তাই মন ইহাতে আদর || ৫২ || 

* তখাহি ভবিধ্যপুরাণে---“পিতামহঃ পিতৃ-ন্ 
স্যর! মুত্তিং তামুৎসসর্জহ। ল৷ পাত; সায়মাগত্য 
সন্ধ্যারপেণ পৃজ্যতে ||” অপিচ, বন্ধা ভিন্ ভিন্ 
মৃত্তি ধারণ করিয়া ভিন ভিনু স্থষ্টি করিয়াছেন । 

অনুরদিগকে পৃথমে স্যা্টি করিয়। যে তনুত্যাগ 



কুমীর-সন্তব 

দেখ অই সন্ধ্যা সতী, তিমিরে কাতর অতি, 

ভূমিলগু সম দেখা যায়, 

কিংবা তমালের বন, একতটে স্থুশোভন, 

ধাতু-দ্রব তটনীর পায় || ৫৩ || 

গদোখের অস্তমিত,। শেঘ তেজে আলোহিত, 

পৃতীচীর শোভা চমৎকার ।---- 

যেন রণভূমিভাগে, টেরাতাবে তাগ তাগে 
রক্তমাখা খর তরবার || ৫৪ || 

করিয়াছিলেন, তাহাই রাত্রি, যে হেতু সেই তনু 
অন্ধকারের মল সত্র। দেবগণের স্যষ্টির পরে যে 
মৃত্তি ত্যাগ করেন, তাহাই দিবা । অপর পিতৃ- 
দিগকে ত্যটি করিয়া যে শরীর পরিত্যাগ করিয়া- 

ছিলেন, তাহাই সায়ংসন্ধযা এবং মানব-স্থষ্টির পরে 
যে কলেবর ত্য্জিয়াছিলেন, তাহাই গাতঃসন্ধ্যা । 
বিঝুপরাণ পঞ্চমাধ্যায়। অপরদ্ধ ভাগবত পুরাণের 

তৃতীয়াধ্যায়ে আয়ংমন্ধ্যার এইরূপ মনোহর মন্তি 
বণিত আছে,--- 

“তাং কৃণচচরণান্তোজাং মদবিহললোচনাষ্। 

কাঞ্ীকলাপরিলসদদ কৃলাচছন্রোধসমূ || 
অনেধান্যাশষয়োস্তঙ্গ নিরন্তরপয়োধরামু । 
স্থনাসাং সুদ্বিজাং স্দ্ধিহাসলীলাবলোকনামু || 

গৃহত্তীং বীড়য়াজ্মানং নীলালকবরুখিনীমু || 
অস্যার্থ :-- 

চরণরাজীব রাজে, মধুর মঞ্জীর বাজে, 
মদভরে বিহ্বল লোচনা | 

সুচিকণ চীন-শাটী, কটিতটে পরিপাী, 
স্বর্ণচন্দ্রহারে সুশোভনা || 

পরস্পর, কিবা দূই পয়োধর, 
সমুন্ত বিহীন অস্তর। 

চার নাসা সুদশনা; মুদ্হাস্যে বরাননা, 
উল্লসিত কটাক্ষ সুন্দর || 

কি শৌভা ললাট-পাশে, চাঁচর চিক্রপাশে, 
সুনিবিডি নীল নিভাধর | 

আুবর্দনা লভ্জাভরে, অঞ্চল লইয়৷ করে, 

ঝাঁপিতেছে মংখসুধাকর | 

আলিঙ্গিত 

১৪৯ 

দিবা আর যামিনীর, শন্ধিজাতি যে মিহির, 
নিওড়িলে সমেক-শিখরে | 

দেঁখ হে বিশালনেত্রে ! 'অন্ধতমঃ কর্দক্ষেত্রে, 
অনর্গল বিজন্তণ করে || ৫৫ || 

কোথাও না দৃষ্টি চলে, কি উদ্দ, নি 'অধযস্থলে, 
কিব। পার্শে কিবা আগে পাছে। 

যেন গর্তবাম-দৃশা, তিমিবে আচচনু নিশা, 

একেবারে বিশ বেড়িরাছে || ৫৬|| . 

কি বিমন কি সমল, কি অচল কি সচল, 

কি বঞ্িম কি সরল পৃতি। 
হতান্তর অন্ধকার, বরে ভাৰ একাকার ,-”- 

ধিকৃ ধিক পেটের উন্তি।| ৫৭ || 

সিত সরোরুহাননি ! পুকাশিল নিশামণি, 
হারিবাবে নিশান তিমির, 

দিগঙ্গন। মুখে তার, আবরিত পৃতিতায়, 
কেতকী-পরাগ সুকচির || ৫৮ || 

মন্দরের অস্তর।নে, খাকি এনা 
বিভ্ঘিতা নিশার নেহাবে | 

তোমারে শঙ্গিনী খেরি, রিলে যেরূপ হোলি, 

পাছে থেকে কথ। শুনিবাবে || ৫১ || 

'৮1এ] গালে, 

পৃন্ব দিগঞ্গন। পিয়ে। পথমেতে মুচকিয়ে, 
মুখচন্দ্রিকায় হাগি হাসি, 

সারাদিন রুদ্ধগতি, চন্ত্রমারে এই সতী, 
নিশাদেশে দিতেছে পৃকাশি || ৬০।। 

পক প্রিয়ঙ্গর পায়, পুকাশিত পতিজ্ঞায়, 
নতস্বল আর সরোবরে | 

বিশ্বযোগে সুধাকর, দূর হেতু স্বুকাতর, 

রথাঙগদম্পতিতাব ধরে ।| ৬১ || 

নখরাগে নিশাকর, কাটিয়া আপন কর, 
যেন স্থুক্মার যবাহ্কর | 

অই' দেখ নবোদয়ে, তোমার শবণছয়ে, 
রচিয়৷ দিতেছে কর্ণপূর | ৬২ | 

তিমির চিকূরে শশী, করাঙ্গুলে ধরি কসি, 
চুিতেছে বিভাবরীমুখে । 

এ হয়ে সেই রসে, আখিরূপে তামরসে, 
ধামিনী যদিছে অনন্গুখে || ৬৩ || 



১৪২ 

নিবিড় তিমির নব, ইন্দকরে ভগু সব, 

তাহে কিবা! শোতে নভঃস্থল--- 

মানস-সরদী জলে, নামি যেন হস্তিদলে, 

স্বচছবারি করিল সমল || ৬৪ ॥ 

অই দেখ কশোদরি ] রক্ততীৰ পরিহরি, 
চন্দ্র ধরে বিঙদ্ধ মগুল, 

বয়সের দোঘাঁধীন, বিকার কি চিরদিন, 

থাকে যার স্বভাব নিল্নল | ৬৫ || 

উপরেতে শশিকর, অবস্থিত হ'লে পর, 

নিমুগামী হলো নিশা তম । 

বেধসের সন্ধানে, গুণ দোষ যখাস্থানে, 

গত হয় নিজ আত্মসম || ৬৬|| 

চন্দ্রকান্ত মণিচর়, চন্দ্রকরে দ্রব ভয়, 

অসময়ে গিরি সেই জলে । 
শিখিগণে ভাগাইল, যাহারা ঘুমায়ে ছিল, 

সানুস্থিত বিটপীর দলে || ৬৭।। 

নিরুপম হে সুন্দরি ! দেখ কল্পবৃক্ষোপরি, 
পৃস্ফ।রত হয়ে জুধাকর। 

যেন কর দ্বারা তার, গণনা করিতে হার, 

কৃতৃহলে হইল তৎপর || ৬৮ || 

স্ুবন্ধুর কলেবর, ধরে এই গিরিবর, 

দিতেছে তাহাতে কত রঙ্গ- 
সমিতির চন্দ্রকর, যেরূপ বিভূতিধর, 

বিচিত্রিত মাতাল মাতঙ্গ || ৬৯।| 

ঘোরতর তৃষ্ণাভরে, কৃমূদিনী পান করে, 
চন্ত্রপূভা রস অতিশয় | 

রঙ্গলাল:গ্রম্বাবলী 

সহিতে ন৷ পারি আর, ফাটিল উদর তার, 

গুঞ্চে তাহে ভরমরণিচয়|॥ ৭0 || 

দেখ দেখ মানময়ি, কল্পতরূপরে অই, 

চ'জ্জকার কিরূপ সংশয়? 

যেন সমীরণ বয়, তাহাতে চঞ্চল হয়, 

স্চিকণ বসননিচয় || ৭১ | 

পতিত কমসুমাকার, শশিকর সুক্মার, 
পত্র ভেদি দিতেছে ঝলক । 

অঙ্গলি উঠায়ে প্য়ে, তরু যেন বিনাইয়ে, 

দিতেছে হে তোমার অলক 11৭২ || 

দেখ পরিয়ে অই তারা, নবব, সম ধারা, 

নব সঙ্গমেতে ভীতা অতি । 

পৃকম্পিত কলেবরা, চঞ্চল মও্ডলধার।) 

যায় যথা বর দ্বিজপতি | ৭৩ || 

ধরি জেযাৎসু! পৃতিমূন্ডিত  তৰ গণ্ড পায় স্ফৃত্তি, 
পাকা শর জাতা আকর্ধণে । 

দেখ দেখ তদুপর, আরোহিল চন্্রকরঃ 
হে চন্দ্র নিছিত নয়নে 111 ৭৪ || 

রক্ত সযাকান্ত মণি, পাত্রে দেখ স্থুবদনি, 

কল্পতরু এধু পরকাশে। 

গন্ধমাদনের বন, রাগিলী দেবতাগণ, 
আপিয়াছে তোমার সকাশে || ৭৫ || 

কেশর কলসুম দ্রব্য, স্থরভিত মুখ তব, 
স্বভাঁবতঃ আরক্ত নয়ন | 

তাহাতে পাইয়ে স্বান, কত গুণ বৃদ্ধিমান, 
করিবে হে মদিরা এখন? 

০০০০১১১১১ 

সমাপ্ত 



লীভি ুল্তন্যা্জানি 

(এই শিরোনামযুক্ত পৃবন্ধে পূরাতন নীতিজ্ঞ কবিকুল-রচিত কবিতাকলাপ অনুবাদিত হইবে। 

কোন গগ্থবিশেঘ পর্যযায়ানক্রমে অনুবাদিত হইবে না-শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণেতিছাগ, কাব্য পৃভৃতিতে 
যে মনোজ্ঞ চিত-কথা নয়নপণে পতিত হইবে, তখন তাহারই মর্মানুবাদ সঙ্কলণ করা জভিপায় মাত্র ।) 

প্রথম অঞ্জলি 
১ 

ভয়াবহ ভবতরু বটে বিঘময়। 

কিন্তু তাহে আছে সুধাসম ফলদ্বয় || 

তার এক কাব্যামৃত-রস-আস্বাদন | 
অন্যতর সদালাপ সহিত সজ্জন || 

২ 

দ্রেমালয় ভতক্ষ্য ফল দল, পেয় জান । 

ভূণনিচয়েতে শয্যা, বসন বলকল || 
বনে ব্যাঘ-গজ সেবা বরং মঙ্গল। 

* এ ভবে বিভবহীন জীবন বিফল || 

ঠ 

মাণিক কগুহফলে, লূটায় চরণতলে, 

কাচ যদি উঠে বা! মাথায় | 

মাণিক মাণিক রবে, কাচে লোক কাঁচ কবে, 

থাক্ তারা যখায় তথায় || 
8 

কাক কঞ্ণবর্ণধর, কৃষ্ণবর্ণ পিকবর, 
উভয়েই এক বণ ধৃত। 

হইলে বসন্তোদয়, জানা যায় পবিচয়, 

কেবা কাক কেবা পরভূত ॥ 

৫ 

ইতর পাপের ফলভোগের কারণ । 

যেইরূপে ইচছা তব কর নিয়োজন || 

কিন্ত অরসিকে যেন কবিত্বে ভজনা। 

লিখ ন। ললাটে ধাতা৷ লিখ না লিখ ন৷ || 

মাত৷ নিন্দাপবায়ণ, 

৬ 

ভয়ানক ভাবধর, করিরাজ কম্তবর, 
ভেদকারী কথা স্ুনিশ্চয়। 

বানু চেয়ে বেগগতি, গিরিগুহা-গৃহপতি, 

তন সিংহ পণ্ড বই নয় | 
প্ 

বায়সের যদি হয়, চক্ষটি সুবণময়, 

মাণিকে মঙিত পদদ্বয়। 
পৃতিপক্ষে গজমতি, পূৃকাশে বিমল-জ্যোতি, 

তবু কাক রাজভংস নয় || 
৮ 

কোকিল গব্বিত নহে চতরস পিয়ে। 
ভেক মক মকৃ করে কর্ম খাইয়ে | 

6 

রোহিত রোহিত-্দর্প গভীর পুক্ধরে। 
একাঙ্গুল জলে পৃটি ছটফট করে ।। 

১০ 
মেঘাগমে স্তব্ধ যত পরভূতগণ । 

ভেক' ভায়। যখ। বক্তা মৌনই শোভন || 

১১ 

শিখরেতে থাকে শিখী, গগনে নীরদ | 
লক্ষান্তরে দিনকর জলে কোকনদ | 
কৃমুদবানধব কত লক্ষান্তরে রয়। 

যে যাহার বন্ধু হয় কভু দূর নয়।। 

১২ 

পিতা৷ প্রিয়বাদী নন। 
সোদর না৷ করে সম্ভাঘণ। 



১৪৪ ॥ 

ভবঁতো বাগে কহে কত, পৃত্র নহে অনুগত, 
কান্তা নাহি দেন আলিঙ্গন || 

পাছে কিছু চাহে ধন. এই ভয়ে বন্ধগণ, 
কিছুমাত্র কথা নাহি কয়। 

ওরে ভাই এ কারণ, কর ধন উপাজন, 
বানেতেই সব বশ হয়।। 

১৩ 
ধনেতেই অকলীন, কৃলীন-কৃমার | 
ধনেতেই পায লোকে আপদে নিস্তার || 

ধন চেরে এ সংসাবে বন্ধু কেহ নয | 
তাই ভাই কব কর বনেৰ সঞ্চয় || 

১৪ 
বন্নুহত্যা কবি লোকে,  পৃজ্যপাদ হয় লোকে, 

যি তান পুচবার্থ খাকে। 
শশিতুন্য সুকশীন, যদি হন ধনহীন, 

কেবা বল গ্রাহ্য কবে তাকে ॥। 

১৫ 
অতিশয় চলচিন্ত, চপল বে কিছু বি্ত, 

শ্রচঞ্চন জীবন যৌবন । 

সকলেই চলাচল, যাব আছে কীন্তিবল, 

তান মাত্র অচল জীবন || 

১৬ 
ভন সর্রীনন, সেই জন যশোধন, 

মভীব যে ছন বীত্তিমান্। 
অযখ অকীন্তি যাঁর, ভ্রীবন কোথায় তার, 

বেচে থাকা মৃতের সমান || 

সেই 

১৭ 

কখন সন্ত, কখন বা রু, 
তুট রুট ক্ষণে ক্ষণে। 

হেন মতিচছনু, হয়েও পৃসনূ, 

ভয়ঙ্কর মানি মনে।। 
১৮ 

গৃম্থগত-বিদ্যা, পরহস্তগত ধন। 
নহে বিদ্যা, নহে ধন, হ'লে পৃয়োজন || 

১৯ 
উদ্যোগী পুরুদসিংহে লক্ষ্ণীর আসন। 
কাপূুরঘে কহে দৈব ধনদাতা হন || 

রঙ্গলাল-গ্রস্থাবলী 

দৈব দূর ক'রে আত্বশক্তি কর সায়। 
যত সিদ্ধ না হইলে দোঘ বল কার।॥। 

২০ 

সম্পদে কর্কশ, খলের মানস। 
আপদেই স্থুকোমল । 

শীতল পয়, * সুকঠিন হয়, 

কিন্ত মৃদূ তপ্ত জল || 

২১ 
গুণীর যে গুণ তাহা, জানে গুণধন | 
অন্য কভু নাহি জানে সে গুণনিকর ॥ 
মালতী মল্লিকা পুষ্প গন্ধ বিমোহন। 
নাসিকাই জানে কভু না৷ জানে লোচন।। 

২২ 

ক্ষোভেব যাতনা সহে সাধ্শীল নর। 
গহিতে না পারে -.ভ ইতর পামর। 
মহা শাণ ঘধণেতে হীরাই সক্ষম। 
চড়াইলে চর্ণ হয় চামড়া অধম || 

২৩ 
স্বজাতীয় বিনা বৈরী পরাভূত নয়। 
হীনাতেই ছিদ্র করে মণিযুক্ঞাচয় || 

২৪ | 
অতিশয় ক্ত্র নরে, যে হিত সাধন ধরে, 

মহাতেও তাহ নাহি পারে। 
পান করি কৃ্পপয়, পায় তৃঘ! শান্ত হয়, 

বারিধি কি পিপিসা নিবারে ? 
২৫ 

এক ভূমিজাত, এক্য কাণ্ড আর দলে। 
কেবা শালি, কেবা শ্যামা পরিচয় ফলে ॥ 

২৬ 
মুখ তরি অনু দিলে কে না বশ হন। 
মৃদঙ্ষে মধুর ধ্বনি অপিলে ক্ষীরণ ॥ 

২৭ 
রতাকরে আছে রতু তাহে কিবা হয়। 
তাহে বা কি বিন্ব্যাচলে আছে করিচয় || 
কি ফল মলয়াচলে চন্দন-কানন। 

পরের হিতেই শুধু সাধুজনস্ধন || 
বা এপারে তা. এর সহ এ ০ ০, ৬০০৮ সপ ৯. পা জল সত নস 

* ককর পততি। 
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২৮ 
বিকসিত বকুল-মুক্লে ঘেই জন । 
তৃঘাতেও' না করিত চরণ চারণ || 
আহা আহা৷ হা৷ বিধাতা সেই মধুকরী | 
বিপদে পড়িয়া সার করিলা বদরী || 

২৯ 

পিপাসায় গিয়ে আমি সিন্ধ-সনিধান | 
শুদ্ধ এক গণ্ঘ করিনু জল পান ॥ 
জলধির দোঘমাত্র তাহে কিছু নাই। 
আমার কর্মের ফল ফলিয়াছে ভাই || 

৩০ 

কি ফল নিব্বাণ দীপে তৈল দান কর। | 

চোর গতে সাবধান কিসে যায় ধরা || 

কি ফল কামিনী কেলি সমাগতে জরা | 

কি ফল পৃবাহ গতে আলি বন্ধ কর || 

৩১ 

বরং অসিধাবে কিংবা তরুতলে বাস। 
বরং ভিক্ষা করা ভাল কিংবা উপবাস || 

বরং শেয় ঘোরতর নরকে পতন । 

তথাপি লয়ো ন। গব্বা জাতির শরণ ।। 

| ৩২ 

কজনের সেব। আর কু-গামে নিবাস । 
কভোজন ক্রোধমূখী ভার্যা সহ বাস।। 
বিধব। তনয়! আর বিদ্যাহীন স্ুত। 

অনল-বিরহে তনু করে ভস্মীভূত ।। 

৩৩ 

পশ্চিষে উদিত যি হন দিনকর। 

শিখরাগে ফুটে যদি কমলনিকর || 
অচল সচল হয় অনল শীতল। 
তবু সভূজনের বাক্য না হয় বিফল ।। 

৩৪ 

যথী নারিকেল ফল, গর্ভে সঞ্চরয়ে জল, 
সেরূপ লক্ষাণীর আগমন । 

গজভুক্ধ কথ্ বেল, সেরপ লক্ষ্ণীর খেল, 
পলায়ন করেন যখন.।। 

১৯ 

দৃষ্টের দৌর্জন্যচয়, 

১6৫ 

৩৫ 
অতি রমণীয় কার্ষেয পিশুন যে জন। 
সবিশেষ যত করে দোঘ অন্ঘেণ।। 
যথা অতি রমণীর চারু কলেবরে। 
বণ অনেঘণ করে মক্ষিকানিকরে | 

৩৬ 
সদৃগুণীর যত গুণ, বর্ণনায় জুনিপুণ, 

যিনি হান সাঁধু সদাশয়। 
নব চতান্ক্ররল, পান করি হয়ে বশ, 

কোকিল ললিত কহরয় | 

৩৭ 
সতের সদৃগুণ, দুর্জন পিশুন, 

ক্ষণেকে দঘিত করে। 
যথ। ধৃমরাশি, বিমলতা। নাশি, 

মলিন করে অস্বরে ॥ 

৩৮ 
যত্র দোঘচয়, পকটিত হয়, 

বিভাত ন। হয় গুণ॥ 
চন্দে মৃগরেখা, স্পষ্ট যায় দেখ, 

পৃসনূতা তাহে নূন || 
সস 

৩৯ 
কাম-ক্রোধজাত দোঘ বিবেক বিলয়। 
ভানুব কিরণে মাত্র নিশাতম;ঃ ক্ষয় | 
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উপদেশ-উপযক্ত পাত্র বৃদ্ধিমান্। 
বিফল নিক্বোধ জড়ে উপদেশ দান || 

কস্থুম-সুরভি তিল করে আকর্ধণ। 
যব তাহে ক্ষমবান্ নহে কদাচন | 

৪১ 

মরণেই সদৃগুণীর গুণের পুচাঁর 
পৃরিলে চন্দন-কাষ্ঠ সৌরভ-বিস্তার | 

৪২ 

কখন কি গত হয়, 
কি করে বা উত্তম আকরে। 

জনমিয়া রতাকরে। পাণিগগ-্পাণ হযে, 
কানকট বিষ ভয়ঙ্কবে || 



৯৪৬ 

৪৩ 
উদ্যোগ বিহনে ধন না হয় অর্জন। 
ক্ষীরোদ মথিয়া সুধ। পিয়ে স্ুরগণ || 
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আপদেও অবিকৃত স্বভাব সাধর | 
পাবকে পড়িষ। গন্ধ বিতবে কপৃব || 

৪৪ 

আপৎসমযে সাধ আবো শোভাকর। 

রাহুগস্ত অধাকন দ্বিগুণ সুন্দর || 

৪৬ 

, দি এ জগৎ কভু পদ্াশুনা হয়। 
আবর্জনা-পরিপূর্ণ হর বিশৃমব || 
তবে কি মৃণালভোষ্জী াজহংসগণ | 
কৃকুটের পাষ করে মল অন্ঘেণ|। 

ূ 8৭ 

মদযুক্ত মাতৃঙ্গেব মস্তক-উপরে। 
. মিংছ-শিশু পড়ে গিয়া মহাঘোব স্বরে || 

পৃকৃতিতে ভাত এই স্বত্ব-মহাধন। 
বয়সের বর্শ ইহা নছে ত কখন || 

8৮ 

সিংহের পৃতি শুকরের উক্তি । 

দশ ব্যাঘ, সপ্ত সিংহ, তিন হস্তী সনে । 
অবহেলে পরাভূত করিয়াছি রণে || 
তোমাতে ভামাতে অদ্য হইবে সমর ।' 
দেখুন দেখুন আপি যতেক অমর || 

শৃকরের পৃতি সিংহের উজি। 

যা রে যা! বিহিত দূরে শুকর-নন্দন। 
সিংহজয়ী. বলি বৃথা কর আস্ফালন | 
সিংহ শুকরের বলে ভেদ কত দৃয়। 
ভালমতে জ্ঞাত বত পণ্ডিত ঠাকুর | 

ঠা কের রী 2: 

বিশেষ যতুর সহ, নিঙ্গড়িলে . অহরহ, 
.. বানুকায় তৈল পেতে পার । 

রদলাল-এন্ছাবলী 

পান করি মৃগতৃষণা, সলিল-পানের তৃষা), 
বৃঝি কভু হইবে সংহার ॥ 

কদাচিৎ পর্যটন, করিয়৷ মানবগণ, 
শশশৃজ পাইতেও পারে । 

কিন্ত ভাই নিরস্তর, মূর্ধে আরাধিলে পর, 
কিছু ফল নাই এ সংসারে ॥ 

৫0 

মকরের ভয়যুক্তঃ দত্ত থেকে করি মুজ, 
সদ্য মণি উদ্ধারিয়া লও | 

তরঙ্গেতে অনিবার, 'তরলিত পারাবার, 
অন্তরিয়। পার হবে হও ॥। 

রোঘযুক্ত বিষধর, ফণা ঘোর ভয়ঙ্কর, 
ধর গিয়৷ কৃস্তুম আকারে। 

কিন্ত ভাই নিরস্তরঃ মূর্ধে আরাধিলে পর, 
কোন ফল নাই এ সংসারে || 

৫১ 

যদবধি তব, ছিল হে শৈশব, 
তদববি ক্রীড়াসক্ত । 

ছিল যত কাল, 
তরুণাতে অনুরক্ত ॥| 

এলো বৃদ্ধকা'ল, সহ চিন্তাজাল, 
সতত রহিলে মগু। 

পরম-ঈশুরে, . আপন অস্তরে। 
কু ন। করিলে লগ ॥। 

যৌবন রসাল, 

৫২ 

দিবস যাষিনী আর পৃদোষ পৃভাত। 
শিশির বসস্ত সদ! করে গতায়াত।। 
কালক্রীড়া-রত গত হইতেছে আয়ু। 
তথাপি না পরিত্যাগ করে আশী-বায়ু || 

৫৩ 

.. শরীর গলিত কেশ হইল গলিত ॥ 
মুখ থেকে দস্তগুলি হইল স্খবিত || 

. করেতে ধরিয়া, দও কাপিতেছে কায়। 
তথাপিও ভণ্ড আশ. না৷ ছাড়ে আমায় ॥ 
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&8 

যদবধি বল, কর উপার্জন, 
নিজ পরিজন রুরয়ে সেহ। 

যখন অরায়। জর্জর করায়, 
তখন ধরায় নাহিক কেহ || 

৫৫ 

অষ্ট কলাচল আর সাতটি সাগর | 
রুদ্র দিনকর আর ব্য পূরন্দর || 
আমি তুমি তারা৷ কেহই না রবে। 
কেন বল মিছামিছি শোক কর তবে || 

৫৬ 

কাম ক্রোধ লোভ মোহ করি পনিহার | 

কেবল সক্ষম কর আত্বা আপনার || 

আত্মজ্ঞানহীন যেই সেই জন মূঢ়। 
তাহারেই পচাইবে নরক নিগট় ॥। 

৫৭ 

দেবতামন্দির কিংবা তরুমূলে বাস। 
ভূমিতল শয্যা আর মৃগচন্্র বাস।। 
সকল পৃকার কর্খ ভোগ পরিহারি। 
বৈরাগা সুখদ বল ন৷ হয় কাহাব || 

৫৮ 

অনর্থের মূল বিত্ত, মনেতে ধিয়াও নিত্য, 
নাহিক তাহাতে সুখলেশ | 

ধনভাগে পৃল্রগণ, নানা দ্রোহ-পরায়ণ, 
নীতি-শান্্রবণিত বিশেষ || 

৫৯ 

কে তৰ ললনা, কে পত্র বল না, 

কি আশ্চর্য্য এ সংসাবে। 

তুমি কার ছেলে, কোথা থেকে এলে, 
মনে ভাব ভাই আরে ॥ 

৬০ 

ধন জন কি যৌবন, মদে মত্ত হয়ে মন, 
কর্রো না করো না অহঙ্কার ! 

এ সব বিতবজাল, দেখিতে দেখিতে কাল, 
মিখিফেতে' ইয়ে সংহার 11 

১৪৭ 

'মায়াময় এ সংসার, ওরে মন অনিবার। 

ভাবনা করিয়া এই সার । 

বন্ধপদে আশু মর, তজ ভক্জিতাধে ভজ, 

তোরে বল কি বলিব' আর || 

৬১ 

কষলের দলে জল, সদ] করে টল টল, 

তার চেয়ে জীবন তরল। 

ব্যাধি ঘোর বিঘধর, গ্রাসে গস্ত যত নর, 

শোকানলে পতপ্ত পকল ॥। 

৬২ 

তন্তু চিন্তা কর ভাই অবিরত চিত্তে । 
পরিহার কর চিন্তা বিনশূর বিভ্তে | 
ক্ষণেক সজ্জন-সঙ্গ কর যত করি । 
সেইমাব্র ভবপিঙ্ধ তরিবার তরী || 

৬৩ 

মদে অন্ধবুদ্ধি করী, কর্ণ অবধাত করি, 

তাড়াইয়। দেয় মবূকরে। 

তারি গণ্ড-শোভ৷ হত, ভূঙ্গ গিয়ে মনোমত, 
বিকচ কমল-বনে চরে || 

৬৪ র 
মণাল কমল পল বাহার আহার । 

মত্ত মাতঙ্গিণী সহ যে করে বিহার || 
স্বচছন্দে ভ্রময়ে সেই কন্দর-নিকরে। 
যাহার পানীয় পয় পব্বত-ঘিঝঁরে || - 
সেই বন্য করী নিপতিত নরকরে। 
তৃণরাশি খাইয়া দেহ বক্ষ] করে || 

৬৫ 
গহ-পীড়। পাপ্ত নিশাকর দিশকর । 
অবরুদ্ধ বিষধর আর করিবর || 

মতিমানে ধনহীন করি বিলোকন। 

বিধাতাই বলবান্ জানিনু এখন || 

৬৬ 

আকাশ-একান্তে চরে, বিহঙ্গম পরিকরে, 
তারাও আপদ ছাড়া ন্য়। 

পাগরেতে 'মীনচয়, অগাধ 'সলিলে রয়, 
.” চতুর চাতরে নষ্-হয় 11: 



১৪৮ 

কি লাভ উত্তম স্বানে, কিবা কর্ম অনুষ্ঠানে, 
বিধি-বিধি কে করে লঙঘন । 

বিপদ পসর করে, বসি কাল দৃরাস্তরে, 
সকলেরে করে আকর্ষণ | 

৬৭ 

সিংহ-নথে বিদারিত, করিকৃম্ত-বিগলিত, 
রুধিঝাক্ত চার যুক্তা ফলে। 

বনে ভিল্লী দেখি ধায়, বদরী ভাবিয়া তায়, 
উঠাইয়ে নিল করতলে || 

দেখি তার শুশ্রতর, সুকঠিন কলেবর, 
দূরে ফেলি করিল গমন । 

কম্থানে পড়িলে পর, মনস্বী মনুঘ।বর, 
এইরূপ দশ পাপ্ত হন ।। 

৬৮ 

হে অশোক তরুবর, কিবা কার্ধা নম তর, 
শাখ। আর উন্ত মস্তক । 

কি কাজ কোমল-দল, লীলারসে ঢল ঢল, 

কমনীয় কতুম-স্তবক | 
যেহেতু তোমার তলে, বিষণ্ পথিকদলে, 

খিন হয়ে করি কত স্তব। 
যৃদূ মধুযুক্ত ফল, না পাইয়ে সুবিকল, 

অন্তরেতে পণ্ড পরিভব || 

৬৯ 

সারহীন হে শিযূল, অতি দূরে তব মূল, 

কণ্টকে আবৃত পুন কায়। 

ছায়াশূন্য তব দল, যে আছে তোমার ফল, 
বানরেও নাহি খায় তায় || 

কৃম্মমেতে নাহি গন্ধ, নাহি মাত্র মকরল, 
কোন গুণ নাহিক তোমার । 

থাক থাক, আমি যাই, কিছুমাত্র ফল নাই, 

তবাশ্য়ে থাকিয়ে আমার | 

৭0 

পদ্ধবন মনে ভাৰি খায় হংসদল। 
'* স্থুরভির লীলসায় ভ্রমর চঞ্চল | 

স্বাদ ফল ভাবি বান্ত পথিক সকল । 
ংস শাঁধি গৃরিষ্গী পপি সৃঘিকিজ | 

রঙগগলাগ-প্রস্থাবলী 

দূরে থেকে দেখি সমুদুত পৃষ্পচয়। 
সারহীন মিথ্যা সে উনুতি সুনিষ্চর় | 
ওরে রে শিমুল গাছ বল কি কারণ। 
চিরকাল জগতেরে করিছ বঞ্চনু ॥ 

ওকপক্ষীর উক্তি। 

৭১ 

কাঞ্চন-পিঞ্রে, থাকি নিরস্তরে, 
নৃপতির করে মাজিত কোমলকায় । 

থাই সুরসাল, দাড়িস্ব রসাল, 
পান করি ভাল, পয়ংস্থধা পিপাসায় | 

সমাজেতে হাম, পড়ি অবিশাম, 
রাম রাম নাম, তবু কেন হায় হায়। 

কানন-ভিতরে, কোন তরপষে, 

জনম-কোটরে, সর্দা মম মন ধায়।। 

৭২ 

মিত্রে কর বশীভূত বিমল ব্যাভারে । 
রিপূজয় কর যুক্তি-বল সহকারে | 
লোভিজনে ধনদানে কারষেতে ঈশুরে। 
যুবতীরে পরমে দ্বিজগণে সমাদরে | 
সমভাবে বশ কর কৃটুম্বনিকরে। 
বাদীপৃতি স্তি আর ভক্তি গুরুবরে ।; 
মুর্খে নান। কথ! দিয়ে রসিকেরে রস । 
শীলতা গুণেতে কর সকলেরে বশ || 

৭৩ 

নূপতির নীতি আর গুরীর বিনতি। 
যবতীর লজজ। দম্পতির স্থির রতি | 
গৃহের শৌভন শিশু বুদ্ধির কবিতা । 

দেহের লাবণ্য মতি জ্মৃতি-সমন্তি। || 
হিজের পৃশাস্তি ক্ষম৷ ক্রোধাসজ জনে । 
সত্োর সুস্থতা গৃহাশম শোভা ধনে ॥। 

৭৪ 

ছনু হইলেও তরু উঠে পুনয়ায়। 

ক্ষয় পেয়ে পুন হয় শশার কায়।। 

এইননপ চিন্তা করি সঙগাশয়গণ । 

খিহহ ছিপঙ্গে ভগ হাগাট গা হম ।। 



নীতি কুনমাঞ্জলি 

৭৫ 

রয্য সরোবরে, 
দিনকর ফল্ল করে। 

কিবা চক্রবাল, কমু্দিনী দল, 

বিকাশে বিধুর করে || 
পার্থনা বিহনে, 

করয়ে সলিল দান। 

বিনা পয়োজন, পরার্থে সুজন, 
করেন হিত বিধান || 

কমলনিকরে, 

জলধরগণে, 

৭৬ 

ফলভরে নত হয় বিটপী-নিকর | 
নবজলে ভূমে নামি পড়ে জলধর || 
অনুদ্ধত সুজনের হয় শেষ্ঠ ধন। 

স্বভাবত পরহিতে করেন ভাজন || 

৭৭ 

কপণতা হরে যশ ক্রোধে গুণচয় | 
ক্ষধায় মর্যযাদ। দান্তে সতানাশ হয় || 
বিপদে স্থৈর্্যের নাশ, ব্াসনেতে ধন । 

বৈধক্রিয়া পরিহারে বিনই বারণ | 

৭৮ 

ক্ররতায় কূলনাশ মদেতে বিনয় | 
অসাধ্য চেষ্টায় হয় পৃরুঘার্থ ক্ষয় 
দরিদ্র দশায় সমাদর পরিগত। 
মষতায় আত্মার পভাব হয় হত 

৭৯ 

বল বল কারে বল, নারীর যৌবন বল, 
তোঘামোদ পরম্পত্যাশীর | 

পৃতাপ নপতিগণে, সতা বল সাধুজনে, 
সুসঞ্চয় পামান্য ধনীর ॥ 

ঠকেদের বাকৃছল, পঙিতের বিদ্যাবল, 

ইঞ্জিয়-নিগৃহ ক্ষমা-বল। 
কলের একতা বল, যথা বায়ে বিস্ত কল, 

শান্ত বল ধিথে ফেবল | 

১৪৯ 

৮০ 

দলাদলি পিয় হয়ে বিদ্যাবান্ জ্ঞানী | 
ধনহীন গৃহী আর পরাধীন মানী || 
পরৰল সুখী তথা সধন কপণ। 
বৃদ্ধ হয়ে নাহি' করে তীর্থ পর্যযটন | 
নৃপতি ক্মস্ত্রিষশ মূর্খ সুকলীন। 
পৃরঘ হইয়ে হয় নারীর অধীন || 
সৎক্রিয়া-বিহীন বন্নাজ্ঞানী পদ পেয়ে। 
কিবা আর হাস্যাম্পদ ইহাদের চেয়ে || 

৮১ 

উৎপা্টিত যিনি পৃন করেন রোপণ । 
পৃফৃল্ল হইলে পৃষ্প করেন চয়ন | 
স্ুতরুণ তরুগণে পোঘেণ যতনে । 

পোোনুতকে নত উনুয়ন নতগণে | 

ছাড়াইয়৷ দেন যথ৷ জড়াজড়ি হয়। 

বাহির করেন ঘোর কণ্টকী-নিচয় || 
যেখানে দেখেন তরু হইতেছে যান। 

সেইখানে জলসেক করেন পৃদান ।। 
পুয়োগ-নিপৃণ হেন মালীর সমান । 
সব্বর্দ থাকক সুখে রাজা কীতিমান ॥| 

৮২ 

কস্ুম-স্তবকাকার, দ্বিপৃকার ব্যবহার, 
পাপ্ত হন জ্রানবান্ মন্ষ্য-নিকরে। 

সব্বলোক-শিরোপরে, অপরূপ শোভা ধযনে, 
অথব৷ বিশীর্ণ হয় কানন-ভিতরে | 

৮৩ 

অনল শীতল হয়, সলিল-সম্পাতে। 
ছত্রে তানু-কর, করী অঙ্কশ-আধাতে || 
গো গর্দত বশীভূত লাঠির পৃহারে। 
ভেঘজেতে ব্যাধি মন্ত্রে গরন নিধারে | 
সব্বত্র ওঘধ শাস্ত্রে সুবিহিত আছে। 
সকল ওঘধ ব্যর্থ মূর্খদের কাছে ॥ 

৮৪ 

সভজন-সগমে বা) পয়গুণে ূণার্ঠিও 
পু পুতি রতি আর অপহশে তীর 



১৫৬ 

গুরুজন প্রতি যথা নমূ আচরণ। 
ঈশ্রের পৃতি ভক্তি বিদ্যায় ব্যসন || 

ইন্ড্রিযদমনে শক্তি সেই শক্তি সার। 
সেই মুক্তি কপট সংসগ পরিহার || 
যাহাদের আছে হেন চার-গুণগ্রাম | 
তাহাদের পর্দে মম সহস পরণাম ॥ 

৮৫ 

রাজ] বর্মহীন শুচিবিহ্ীন বাণ | 

সত্যহীন দারা ভ্ঞানহীন যতিগণ || 
গতি-হীন অশ্ জ্যোতি-বিহীন ভূঘণ। 
বতহীন তপ বীরহীন যোদ্ধাগণ || 

ছন্দোহীন্ন গান গসেহ-হীন সহোদর | 

ঈশহীন নরে তার্জে শীঘ সুধীবর || 

৮৬ 

ক্ষীণফল তরু তাঙ্জে বিহঙ্গ-নিকর | 

সরস ত্যজিয়ে যায় শুফ-সরোবর || 

পর্য্যঘিত প্পত্যাগ কবে মধুকর। 

করস» ছাড়িয়া যায় দগ্ধ-বন।ন্তব || 

বার-ব, ত্যজে ঘব হইলে শির্ধন। 
শৃন্র্ি ভূপালে পরিহরে মধ্িগণ || 

ফলত: সংসারে কেহ কারু বশ নয়। 

কার্ধযবশে সকলেই রমণীয় হয় || 

৮৭ 

দীনজনে দান নাই তবে কিবা ধন। 

সেকি সেবা পরহিতে অভাব যতন || 

কি কাজ বিবাহে যদি না হেরে নন্দনে 

বললভা-বিরহ যদি কি কাজ যৌবনে || 

৮৮ 

নিত্য ধনাগম আর নিত্য অরোগিতা | 
।; ব্রিযতমা পিয়ংব্দা সদা পরিণীতা || 

বশীভূত পুর বিদ্যা অর্থকরী হয়। 
এই ছুন্ন গৃহচ্ছের সুখের নিলয় || 

| ৮৯ 

যে জন পিতারে, সুত মি তানে, 
ও সুখ দেয় সুচকিতত। 

রঙ্জলার-এগ্থাবলা 

সেই ত কামিনী, যে দিবা-যামিনী, 

চিন্তয়ে পতির হিতে ॥ 

মিত্র সেই হয়, 

সুপময় অসময় | 

বছ পুণ্যফলে, এ জগতীতলে, 
এই তিন লাভ হয়॥। 

সমভাবে বয়, 

| ৯০ 

তোগেতে রোগের ভয় কলে তয় ক্ষয়। 
মানে দৈন্য তয় আর বলে রিপু ভয়।। 

যি কিছু ধন থাকে সদ ভয় ভূপে। 
নিরস্তর ভয় আছে তরুণীর রূপে ॥ 
শাস্তে বাদী ভয় গুণে খলজনে ভয়। 

শরীরের ভয় জর্দা যম মহাশয় || 
এ সংআারে কিছুমাত্র ভয়শৃন্য নয়। 
কেবল বেরাগ্যে দেখি নাহি কিছু ভয়।। 

৯১ 

শশান্কে কলঙ্ক-প্েখা কণ্টক মৃণালে। 
যুবতী যৌবন-ক্ষয় সীীতি কেশজালে || 
জনধির জল লোণা পঙ্িত নির্ধন। 

হা! নিবেবোধ বিধি ধনলোতী বৃদ্ধগণ | 

৯২ 

দিবসেতে সুধাকর, ধূসর বরণ ধর, 
বিগলিত-যৌবন ললন।। 

কমল-কম্ুমবর, বিহীন ক্মলাকথ, 
মুখে পর-নিন্দার কলন। || 

৯৩ 

পু খন পরায়ণ, দীন দশ। সব্বক্ষণ, 
প্রাপ্ত হন যতেক সুজন । 

নৃপতির সন্ধান, দুরন্ত খলের মান, 
এই সাত মনের বেন || 

দীন যেই জন, শতে আকিঞ্চন, 
শতীর হাভারে মন। 

হাঁজগরবির লক্ষ, হয় এক লক্ষ্য, 
লক্ষেশুর রাজা পণ || 

ভাঁজ থেই হত, তৃষা কৃশ! নয়, 
সমাটি হইন্তে চার 



সয্াট যে জন, 

সহস-লোচন, 

বিধি গৌরীশৃর, 

চিন্তে অন্ষ্কাণ, 
ইন্জপদ কিসে পায়।| 

ব্মত্ব মিলে আমারে। 

কে গিয়াছে আশাপারে || 

৯৪ 
পাপকর্মে রত দেখি করে নিবারণ | 
হিতকর কার্ধেয সদা করে নিয়োজন || 
অতিশয় গুপ্ত গুণ করয়ে পৃচার | 
আপদে কদাচ নাহি করে পরিহারি || 
সময় পড়িলে করে সাহায্য পদান। 
স্থমিত্র-লক্ষণ এই কয় যতিমান্ || 

৯৫ 
শুভাশুভ কর্মফল কালেতে উদয়। 
শরদেই আশুধান্য, বসন্তে না হয়।। 

৯৬ 

নীচের সংসর্গ ধনি পৃভা হয় দৃব। 
তু দহে লঙুনাক্ত মাখিলে কপূন || 

৯৭ 

'স্বজাতি সহায়ে সিদ্ধ কর্ম সুদূর | 
জল দিয়ে কর্ণভল বহিচ্ধত কর | 

৯৮ 

উপভোগে ভোগীদের ভোগেচছ। লা যায়। 
যত নুণ খাও তত তৃফ্ বৃদ্ধি পায়।। 

৯৯: 
স্বভাব-সরন্দরে কিবা কার্যয সংশোধনে | 
মুক্তারে ন৷ যুড়ে কেহ শাণের ঘর্থণে | 

টিভি ১০০ 

ভুবন-রঞ্রনকারী শীলতা। যাহার । 
অঙগেতে প্রদীপ্ত আছে নিকটে তীহার || 
বহ্ছি হয় জল জলনিধি হয় ক্প। 
মুগপতি যুগ” মেরু শিলার স্বরূপ ॥ 
ভুঁজঙ্গ হইতে হয় পৃশ্শমালা স্যষ্টি। 
বিঘরস হইতে অমৃত হয় বৃষ্টি! 

তাবে মনে মন, 

হরিপদ হার, 

নীতি-কুহ্ষাঞ্জলি ১৫১ 
১০১ 

বিদ্যা-বিভূঘিত খলে পরিহার কর । 
মণিমন্ত ভূজক্গ কি লহে ভয়ঙ্কর || 

১০২ 

খল ক্রুরর বটে আর ক্রর বিঘধর। 
কিন্ত খল সর্প চেয়ে হয় ক্ররতর || 
মন্ত্র আর 'ওষধিতে সর্প বশ হয়। 
কোনরূপে ক্র,র খল নিবারিত নয় || 

১০৩ 

অতি দূর পথশৃমে হইতে শীতল। 
তরু ছায়াতে বসে পথিক সকল ।। 
পৃস্থান করয়ে পু হইলে শীতল | 
কে কাহার ব্যথায ব্যথিত ভবে বল ।। 

ইতি পথম অগ্রলি। 
পর ও হট হাহা ও 

দ্বিতীয় অঞ্জলি। 

১ 

কার্ধযকালে জানা যায় ভূত্য-পবিচয় | 
কুটুম্বের পবিচয় ব্যসন-সময় || 
মিত্রের পরীক্ষা হয বিপদ-উদয়ে || 
ভার্ধাব পণীক্ষা হয বিভবের শয়ে || 

২ 
চক্ষুর বাহির হ'লে কার্য ক্য়কারী | 
শসুখেতে কথাগুলি মধ্মাখা ভারী || 
গরলেতে ভর কৃন্ত মুখে মাত্র ক্ষীর । 
হেন মিত্রে পরিহার করিবে অধীর || 

৩ 

অকালে না মরে জীব শত শরপাতে। 
কালপুণ্তে মবে কৃূশ-কণ্টক আধাতে || 

৪ 
বছ গুণ শত্তে এক গোেঘের কারণ। 
নিমূজিত শশধর কহেন যে জন || 
কভু নাহি দেখিলেন সে কবি নিশ্চয়। 
দরিদ্রতা দোঘ গুণরাশি-নাশী হয় 



৯৫ 

৫ 

কৃতকর্নে পুনরায় নাহিক করণ । 
মৃত যেই তার পুন নাহিক মরণ || 
সেই দূপ গত বিষয়ের নাহি শোক । 
এই তত্ব কন যত বেদবিদ্ লোক || 

৬ 

হিমাচল কিংবা রজতাচল-সম্ভৃত। 
তরুগণ কখন স্বভাব নহে চাত।॥। 
পৃণমি ময়লাচলে যাহার কপায়। 
শেওড়া, কড়চী, নিম, চন্দনত্ব পায় || 

৭. 

সম্পদে কোষল চিত্ত আপদে কর্কশ । 

বসন্তে কোমল পাতা নিদাধে নীরস || 

৮ 

যদি উচচপদলাভে হয় অভিমত। 
তবে আগে চিন্তা করি হও তুমি নত | 
কেশরী পৃথমে নত করিয়া শরীর । 

রঙ্গলীল-প্রস্থাবলী 
দিনকর নিজকরে, কমলে পুকুল্ল করে, 

কুমুদের মুখ-সানকর || 

১৪ 

যেখানেই অবস্থিত হোন গুণবান। 

সব্বত্র হবেন তিনি শোভার নিধান || 
দেখ মণি শিরে গলে বাছতে বিরাজে । 
পাদপীঠে থাকিলেই অপরূপ সাজে ॥ 

১৫ 

উৎসব আগতে কত পৃমোদ-পবাহ । 

বিগত হইলে আর ন। থাকে উৎসাহ ॥ 
কিবা শোভ৷ পায় শশী পদোঘ সময়। 
পূভাত আগত ক্রমে পৃভাশ্ন্য হয় || 

১৬ 

গুণ থাকিলেই লোক করয়ে পূজন। 
সুধু বড়জাতি নহে পূজার ভাজন ॥ 
স্ফটিকের পাত্র যবে চুরমার হয়। 
পাঁচ গণ্ড দিরে কেহ নাহি করে ক্রয় ।। 

মহা তেজে উঠে গিষা মন্তকে করীর || ১৭ 
রর থাকিলে বিভব, না হয় গৌরব, 

দূরদৃট তয়ঙ্কর। 
উদার হৃদয়, লপুসনু হয়, দেখহ গোময়, কমলা-আলয়, 

ক্রোধ যবে পরিগত। কত নহে মনোহর ॥ 
জলদ্ অঙ্গার, বিভূতি আকার, - 

ভস্ যবে পরিণত || 
যাতে সমুস্তব দোষ তাতেই নিবারে। 
অগ্িতেই অগ্িদোঘ বিস্ফোটক মারে | 

ট৯ 

পরবৃদ্ধি লয়ে যার জীবিকা-বিধান । 
বৃদ্ধিমান বলি তার কেন অভিমান ॥ 
অঙ্গে ধরি পরের পদত অলঙ্কার । 

১০ 

সুজনের গুণবৃদ্ধি সজ্জনেই করে। 
কৃম্ম্মস্ুরভি বায়ু দিগন্তে বিস্তারে || 
শীলতাই সদৃগুণের শোভার ভবন। 
যৌবনই যোঘাদের ভূঘণ শোভন।। 

১২ কখন কি সমুচিত হয় অহস্কার | 
অড়ের পুভাবে পায় দূঃখ সাধুদলে। ২০ 

চন্ত্রের উদয়ে পদ্য সঙ্কুচিত জলে ।। যদি ছোট গনিধান, বড় কতু কিছু চান, 

র ১৩ তাহে তার নাহি যায় মান। 

কারু পৃতি কেহ হয়, বিহিত মঙ্গলময়,। আরাধিয়ে জলনিধি, কৌস্তভাদি নানানিধি, 

কারু পুতি দৃঃখের আকর। পণ্ড হন বিষ ভগবান্ ॥ 



নীতিকুহ্মাঞ্জলি 

২১ 

সাধুগণ স্তবে তুষ্ট অধমের ধনে। 
মথ। স্তোত্র দেবতার বলি ভূতগণে ॥ 

২২ 

পরান জীবন, করিতে যাপন, 
বিরত মনস্থিচয়। 

বায়স-আবলী, লুটে খায় বলি, 
পিক তাহে রত নয়।। 

২৩ 

আকস্টিক ধনে» পুরুঘের মনে, 
সম্তোঘ বিলয় পায়। 

সরসীর সেতু, ভাঙ্গিবার হেতু, 
॥ অচির বর্ধার দায়।। 

২৪ 

এই আত্ম। ভু মর্ত্যে কভু স্বর্গে যান। 
শাশান উদ্যান হয়, উদ্যান শ্ুশান || 

২৫ 

নিজাশয় যে পৃকার, অপরের তদাকার, 
জ্ঞান করে যত নরগণ। 

পৃতিমার মুখশশী, আপন ফলকে অসি, 
দীর্ধরূপে করয়ে ধারণ || 

২৬ 

প্ডিত-সমাজে, কভু নাহি সাজে, 

গুণহীন লোকচয়। 
বিগতে মিতির, আগতে মিহির, 

দীপপ্ভা কু রয়।। 

৭ 

দুর্গে পৃবেশিলে পরাভূত বীরবর। 
গাঁ পঙ্কে মগু অঙ্গ মাতঙগ ফাঁকির | 

২৮ 

স্বকার্যয উদ্ধার তরে, অপরের পৃতি নরে, 
সুনিশ্য় পণয় আচরে। 

পৃচুর লোমের আশে, গাড়লে নবীন ধাসে, 
গাড়লের দেহ পুষ্ট ঘরে 

২০ 

১৫৩ 

৪ 

এককালে যেই গুণ হয় অতি মিষ্ট। 
সময়ান্তে নহে তাহা সে রস বিশিষ্ট। 

শৈশধের স্বাভাবিক লাবণ্য অন্দর । 

যৌবন-সময়ে কভু নহে মনোহর || 

৩০ 

সুলভ বস্তুতে কভু না৷ থাকে আদর । 

স্বদার ত্যজিয়। পরদারে মজে নর || 

৩১ 

যেই ধন আহরণ ধর্ের কারণ। 

কিংব। পোধ্যগণের ভরণে পয়োজন ॥ 
আর যেই ধনে হয় আপদ বারণ। 

সেই সব ধন সদ। হয় ধর্ম-ধন || 

৩২ 

রূপ, কূল, বিদ্যা, বল, যৌবন, বিভব । 
আর ইষ্টলাভে হয় অবজ্ঞ] উদ্ভব || 

সেই অবজ্ঞার হয় গব্ব অভিধান । 

তদানন্দ মোহ*মদ মদির। সমান || 

তত 

বীরত্ব-বিহীন নীতি ভীরুতা বিঘম। 

নীতি-হীন শৌর্যয হয় পশুর বিক্রম || 

৩৪ 

মহৎ বাড়িলে কভু অপথে না যায়। 
সমুদ্রে জোয়ার এলে নদীমুখে ধায় || 

৩৫ 

তীব্ভয় দেখাইয়। মৃদূরূপে সাজ। | 
হেন যুক্ত * দণ্ডপূদ হইবেন রাজা | 
করী জানে কেশরীন বল কত দৃর। 
সে বল জানিতে ক্ষম না হয় ইন্দুর || 

৩৭ 
বিদ্যাই নরের হন সমধিক রূপ। 

বিদ্যাই পচছন গুপ্ত ধনের স্বরূপ || 
বিদ্যা স্ুখভোগপূদ। যশোবিধায়িনী |" 
বিদ্যাই গুরুর গরু কল্যাণদাযিনী || 

সত “আজ স্পা 

৬ যুক্তিবিশিষ্ট। 



১18 

কি আশ্চর্ধ সাব্গণে, 

সাগরের লোণাজল, 

বিদ্যা হন বদ্ধুজন বিদেশ-গমনে | 
প্জনীয়। হন বিদ্যা ভূপতি-সদনে || 
পরম দেবতা বিদ্যা সব্বঅন-সার। 

বিদ্যাহীন নর হয় পশুর আকার | 

৩৮ 

গুণীর যে গুণ জানে যে গুণপৃবীণ। 
গুণি-গুণ কেমনে জানিবে গুণহীন || 
বলী যেই সেই জানে বলীর কি বল। 
দূব্বল সে বল কিসে জানিবেক বল॥। 
কোকিল বিশেঘ জানে বসন্তে কি রস। 
সেই রস অনুভবে অশক্ত বায়স || 

৩৯ 

গুণগণ গুণিস্থানে গুণগণ রয়। 

নির্ভণীর স্থানে সেই গুণ দোঘ হয়।। 

জুমধ্র জলে জাত সরিৎ সোতসী। 

সে পয় অপেয় হয় সাগর পরশি || 

89 

দোঘকে'ও গুণ গণে, 

দ্নেন মুখে গুণগণ দোঘ হয । 

ক্ষীন পান কবি ফণী বিঘ ববিষয় | 
৪১ 

বিবাদের জন্য বিদ্যা, দর্প হেতু ধন। 
শক্তি পৃয়োজন পরপীড়াব কারণ || 
খলের এ রীতি বিপরীত সাধুজনে | 
পরিণত জ্ঞান, দান, পর-পয়োজনে ॥। 

৪২ 

জ্ঞাতি-ভাজট নহে, চোরে না করে হরণ। 

দানে ক্ষয়-হীন বিদ্যারতু মহাধন || 

৪৩ 

সকলেই গুণ খুজে রূপ নাহি চায়। 
পুদ্খরাজ * মণি বটে গন্ধ নাহি তায়।। 

্ নাখরাজ-_হিল্গী | 

মিটি করে মেধ-দল, 

রঙলাল-প্রন্থাবলী 
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আপনারে ভাবি মনে অজর অমর । 
বিদ্য। আর ধন চিস্তা করিবেক নর ॥ 
কেশে ধরি বসিয়াছে মৃত্যু ভয়ঙ্কর । 
এইভাবে ধর্ম সাধে যত স্ুুধীবর | 

8৫ 

শরীরের বল চেয়ে বড় বুদ্ধিবল। 
তদভাবে হেন দশ। প্রাপ্ত হস্তিদল | 
মাতে কদাচ করী মারিবারে পারে। 

এই কথা গজ-ঘণ্ট।৷ ঘোঘে বারে বারে ॥ 

৪৬ 

শ্রতির শোভন শ্রুতি, কৃণডলে ন। হয়। 
করের ভূঘণ দান, কন্কণেতে নয় || 
পর পৃতি দয়া আর হিত আচরণে । 

শরীরের শোভাবৃদ্ধি, নহে ত চন্দনে ॥ 

8৭ 

কলেব কল্যাণে এক জনে পরিহর। 
গ্রামের কল্যাণে কূল পরিত্যাগ কর ॥ 
জনপদ-হিতে গ্রাম করহ বর্জন। 
পৃথিবী করহ ত্যাগ আত্বার কারণ ॥। 

8৮ 

স্বজাতির বধে মান্ঘের বাড়ে রঙ্গ । 
শিকৃরে বিহঙ্গ মারে, না মারে ভুজজ | 

৪৯ 

গুরু পয়োজন, সাধন কারণ, 

পূজা আয়োজন, ভক্তির সম্পর্ক নাই। 
দৃগ্ধের কারণ, সহিত যতন, 

গোধন পূজন, ধর্মহেতু নহে ভাই ॥ 

৫0 

মত মাতঙ্গের কন্ত-দলনে চতুর । : 
কিংবা পিংহ-বধে দক্ষ আছে কত দূর || 
কিন্ত আমি বলি, বলী আছে যত ভন। . 
অশক কদদর্প-দর্প করিতে দলন || 



৫১ 

যার নাম শুন! মাত্র, সম্তাপেতে দহে গাব্র, 

দেখ। মাত্র উন্মাদ বাড়য়। 

পরশিয়৷ যার কায, সকলেই মোহ যায়, 

তাহারে দয়িতা «* কেন কয়। 

৫২ 

তদবধি কৃতীদের হৃদয়-কন্দরে । 
বিমল বিবেক-দীপ চারু পভা ধরে ॥ 
যদবধি ক্রঙ্গনয়না বালাগণ। 

চঞ্চল অপাল্গ নাহি করে সঞ্চালন || 

৫৩ 

শশতিতে মখর, 

কেবল বচনে পটু। 
কহে ছাড় সঙ্গ, নারী-রতিরজ, 

কার্ধ্যকালে কিন্তু হট, ॥ 
নীলাব্জ-নয়না জধন-শোভনা, 

রশনা-মণিমণ্িত | 1 

করে পরিহার, শকতি কাহার, 
কে আছে হেন পঞ্ডিত।। 

৫৪ 

বিজাতীয় বাঞ্ছ। কভু .শোভিত ন৷ হয়। 
বিতর্কে বেদের পতা কখন না রয়।। 
অধরে অঞ্জন-রেখ। কেবল দঘণ। 
নয়নের হয় কিন্তু অপূর্ব ভূষণ || 

৫৫ 
সতের সংসগে পায় অসত দুর্জন। 
পরিহার করে দুষ্ট-স্বভাব আপন || 
দেখহ পুখরতর দিনকর কর। 

অমুত-ধারায় ক্ষরে পৃাপ্তে নিশাকর ॥ 

৫৬ 
কালক্রমে পরিণামে সব ভাবাস্তর | 
পূর্বতন বুদ্ধি পৃতি জন্মে অনাদর ॥। 
পৃর্রে বারিধারে যেই ছিল জল-কণা | 
শুজিগর্ভে মুক্ত! হলো, বংশেতে রোচনা || 

* দয়াধতী। 

শ টশ্রছায়। 

নীতিকুন্যাঞ্জলি 

পণ্ডিত-নিকর, 

১৫৫ 

৫৭ 

থণ-শেঘ অগি-শেধখ আর রোগশেঘ। 
বিচক্ষণগণ কভু ন। রাখেন লেশ | 
থাকিলেই পনব্বার সংবদ্ধিত হয়। 

অতএব শেঘ রাখা! সমুচিত নয় || 

৫৮ 

পর-পরীবাদ, পরদ্রব্য পরদার। 

ওরুস্বানে পরিহাস কর পরিহার || 

৫৯ 

যার বশে থাকে দারা, স্ৃত, ভূত্যবর্গ | 
অভাবে সন্তোষ তার ধরাতলে স্বর্গ || 

৬০ 

এক পদে রাখি ভর, না পদে অগসর, 
হন যাহারা বুদ্ধিমান । 

যদবধি পরস্থান, নাহি হয় দৃশ্যমান, 
পরিত্যজ্য নহে পৃর্বস্থান || 

৬১ 

দাঁনকর্ত। দাতাগণ ভূতলে বিরল। 
ধরে ধরে পূর্ণ কিন্তু ভিখারীর দল || 
চিন্তামণি আছে কি ন। বিবাদ বিষয় । 
পথে পথে ধূলার ত সংখ্যা নাহি' হয়| 

৬২ 

জাতি যায় রসাতল, গুণগণ স্ুবিমিল, 

একেবারে অধোগত হয়। 

চর্ণ শৈনলতটে পড়ি, শিল ঘায় গড়াগড়ি, 
হুতাশনে দগ্ধ বন্ধূচয় ॥ 

শৃরত্ধ বীরত্ব যত, ধৈরিকৃত সব হত, 
আশু পূপতিত বজানলে । 

একা ধনাভাৰ জন্য, তৃণসম হয় গণ্য, 
সব গুণ বিগত বিফলে || 

৬৩ 

বিষ-দন্ত ভগু, হেতু নাহি তেজ মাত্র। 
সাপুড়ে সাপুড়ীতে সুপীড়িত গাত্র | 
ক্ষ্ধায় মলিন তাহে ইন্দ্রিয-নিকর | 
জীবিতে মুতের পায় ছিল বিষধর || 



১৫৬ 

পর্ব দুগ্ধ কুপাধান, 

দেখি নীরে ক্ষিপ্তপায়, 

এইরূপ সদাচার, 

হেনকালে দেখ দেখি কি দেবের গতি । 
রজনীতে এলে তথা ইন্দুর দুর্্মতি ॥ 
ক্ষধানলে পৃজ্জলিত তাহার শরীর । 
সাপৃড়ীতে আছে খাদ্য ইহা করি স্থির || 
কাটুর কটুর রধে গর্ত কাটি তলে। 
একেবারে পবেশিল ফণীর কবলে || 
আহার পাইল ফণী পাণ্ত হলো পথ। 
একেবারে সিদ্ধ তার দুই মনোরথ || 
অতএব শন ভাই কথা সাবধানে । 
শুভাভ সকলই বিধির বিধানে || 

৬৪ 

কন্দপুকের * আছাড়ি মার ভমির উপরে । 

তখনি লাফায়ে সেই উঠিবে অন্বরে || 
সেরপ জানিবে যত মহতের ধার]। 
বিপদে পড়িবামাত্র সন্থিত তার | 

৬৫ 

কন্দুকের প্রায় সব মহৎ ধীমান্। 
যেমন পতন পাপ্ত অমনি উান || 
মাটিতে মিশায় মাটি ঢেলা যদি পড়ে । 

ইতর বিপদে পড়ি নাহি নড়ে চড়ে।। 

৬ 

বিভবেতে মহতের মানস কমল । 

উৎপলের অনূরূপ বিহিত-কোমল | 
আঁপদৃ-সময়ে কিন্ত সেই তামরস। 
মহাশৈল-শিলা সম বিঘম ককশ ॥। 

৬৭ 

উদকের দিল স্থান, 
দই তন্ এক তনু তায়। 

তাপে তপ্ত দেখি ক্ষীরে, : সহ্য নাহি হয় নীরে, 
অনল পবেশ ক্রুত ধায় || 

দুগ্ধ নাহি ছাড়ে তায়, 
উভয়েতে পবেশে অনলে। 

যদি হয় সুসঞ্চার, 
সেই সে মিত্রতা ভূমগুলে ॥ 

» বস্ত্র বা চর্থাদি-মিশ্বিত গোলা । 

লাল ্সথীবলী 

৬৮ 

একটুক্ পচা নাড়ী বসাতে মলিন। 
কিংবা একখানি অস্থি 'মজ্জা-মাংসহীন | 
পাপ্ত হয়ে করের পরিতোঘ কত। 
ফলে তার ক্ষধার সুধার নহে গত ॥। 

কিন্ত দেখ কেশরীর রীতি ভিন্মত। 
যদ্যপি অন্থুক তার হয় অস্কগত || 
কঞ্জরে দেখিবামাত্র তারে পরিহরি। 
কম্ত বিদারিয়ে রক্তধার! পিয়ে হরি || 
অতএব স্বীয় স্বত্তু অনুপ ফল। 
কষ্টে-স্থষ্টে অনেঘিয়া লয় জীবদল | 

৬৯ 

মুগ, মীন আর সাধু সভ্জন-নিকরে। 
তৃণ, জল, সম্তোঘেতে জীবিক৷ নির্ভরে 
নিঘাদ, ধীবর আর পিশুন দুর্জন। 
অকারণে ইহাদের বৈরি-পরায়ণ || 

৭0 

সম্তাপে বিকৃত বারি পৃখর অনলে। 
মুক্তাকারে শোভ। পায় নলিনীর দলে || 
সাগরের শুক্তিমধ্যে পতনে তাহার । 
অপরূপ মুক্তারপ ফল অবতার ॥ 
কেবল সংসর্গ গুণে জানিবে নিশ্চয় । 
অধম-মধ্যযোত্তম গুণজাত হয় || 

১ 

নীরবে থাকিলে পরে বোবা কহে তায়। 
বাচাল বাতুল বলে বাকৃপটুতায়। 
ক্ষমাগডণ যদি থাকে ভীরু নাম হয়। 

সহ্য গুণ না থাকিলে ছোটনোক কয় ॥ 

ধৃষ্ট খ্যাতি যদ্যপি নিকটে সদ রয় । 

অন্তরে থাকিলে পরে জড় সুনিষ্চয় || 
অতএব সেবা-ধর্ম পরম দৃরম। 
যোগীরাও না জানেন তাহার মরম। 

৭ 

লোড যদি হৃদয়স্ব গুণে কিবা হয়। 
কতা থাকিলে সেই পাঁতিক সিষ্চয় | 
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সত্য যদি থাকে তপে কিবা পৃয়োজন। 
শুচিমনে কিবা কাজ তীর্থ-পর্যটটন || 

৭৩) 

ভজ এক দেব বিঝ কিংবা পশুপতি। 
মিত্রতা ভূপতি কিংবা যতির সংহতি | 

” হয় বাস নগরেতে, কিংবা বাস বনে। 
বিবাহ সুন্দরী পনে কিংবা দরী * সনে। 

৭8 

তু ত্যজ, ভজ ক্ষমা, মদ পরিহর | 
পাপে রতি ছাড়, সত্যকথা পার কর | 
সাধূর 'চরণচিহ্কে করহ পয়াণ। 
সেব স্গপ্ডিতগণে, মান্যে দেহ মান || 

বিদ্বে্ধীকে বশীভূত কর অন্নয়ে | 
স্বমুখে করে৷ না ব্যক্ত নিজ গুণচয়ে | 
দঃখিতেরে দয়া কর কীত্তির পালন । 
জনগণের এই সব আচরণ || 

৭৫ 

বৃদ্ধির জড়তা হরে, সত্যে দেয় মতি । 
সম্মানে. উনুতি করে কলুঘে বিরতি || 
হৃদয় পসনূ করে কীত্তির সঞ্চয়। 
সাধুসঙ্গে মানুঘের কি ন৷ লাভ হয় ॥ 

৭৬ 
মুকরে বিথ্বিত মুখ যথা ধৃত নয়। 
অনায়ত্ত সেইরূপ কৃমারী-হৃদয় || 
পর্বতের সূক্ষ্ম পথ যেরূপ বিঘম। 
সেইরাপ হয় তার ভাব সুদর্গম।। 
চিত্তটি তরল যেন পদাপত্র-জল। 
যারে হেরি বিদ্বানেরো মানস বিকল || 
কৃমারী লতিকারপ গরল-অঙ্কুর | 
দোঘরূপ পক্ষে তার শ্াবৃদ্ধি পৃচুর || 

৭৭ 

স্বার্থ পরিত্যাগ করি পরার্থ যোজনা | 
যাহার ছারায় হয় সাধু পেই জন || 

আত্বলাত পৃতিকলে পরার্থে যোজন! ৷ 
সচেষ্ট যে নহে সেই সামান্য গণনা | 

৬ পহ্ধত্তের গুহা । 

স্বার্থ হেতু পরহিত-বিঘুকারী যেই:। 
মানুষ রাক্ষস দ্ট নরাধম সেই | 
নিরথক পরহিত যে. জন সংহারে। 
সেষে কি পদার্থ আমি না জানি তাহারে ॥। 

৭৮ 

দোঘগুণ সব কার্ষেয আছে বিদ্যমান। 
পরিণাম চিন্তি কার্যা করেন ধীমান্ || 
সম্পদে সহজে কৃতকার্য বহুতর। 
বিপদে হৃদয় দহে শেলের সোঘর || 

৭৯ 

বনে, রণে, শক্রমাঝে, সলিলে, অনলে। 

মহার্ণবে কিংব! গিরি-মস্তক-মওলে | 
পস্ুপ্ত পূ্মত্ত তথ বিষম বিপদে । 
পৃর্বকৃত পূণ্য রক্ষা করে পদে পদে | * 

৮০ 

পর্বপৃণ্য-বল যার আছয়ে যথেষ্ট। 
তার পক্ষে তীমবন হয় পুরশেষ্ঠ || 
দর্জন সুজন হয় যাহার লদনে । 

নিধি-রতু-পূর্ণ ধরা সদা সব্বক্ষণে || 

৮১ 

বরং ধোর বনে ভ্রম বনচর সহ। 

স্থরেন্্র-ভবনে মুখ-সংসগ দুঃসহ || 

৮২ 
ধনের তৃতীয় গতি দান, ভোগ, নাশ । 
দান ভোগ-হীন প্ুাণ্ত তৃতীয় নির্যাস || 

৮৩ 
ধন যার আছে স্ুকলীন সেই নর । 

সেই বক্ত| সেই মনোহর-রূপধর || 
সেই স্থুপগ্ডিত শ্ুতবান্ ওণালয় । 

সকলের কাছে সেই সমাদৃত হয় || 

৮৪ 
ঈর্ঘা, বৃণী, অসস্তষ্ট, নিত্য ভীত, রোগী । 
পরভাগ্যজীবী, এই ছয় দুঃখভাগী || 

* এই নীতি পক্ষনকারীর অনুসোদনীয় 
নহে। 
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৮৫ 
য্তে, পরিণয়ে, রিপৃক্ষয়ে কি ব্যসনে। 
বশন্ধর কর্শে আর মিত্র-সংগৃহণে।। 
পাণ-পিয়া নারী তথা বান্ধব কারণ। 
এই অষ্টে অতিব্যয় নাহি কদাচন।। 

৮৬ 

সব্বসুখ নাশে তৃষা, রূপ নাশে জরা । 
খলসেব৷ পরুঘের অভিমান-হর] | 
ভিক্ষায় গৌরব, আত্মন্তরিতায় গুণ। 
চিন্তা-জ্বরে বল অদয়ায় লক্ষী ন্যন || 

৮৭ 

অনুদ্যোগী পুরুঘের যশ হয় ক্ষয়। 

মৈত্রী কোথা যেখানেতে একভাব নয় || 
ধনলুন্ধে ধর্্নাশ, ককন্মীর কল। 
বাসনীর বিদ্যা-কল ব্যপনে নির্বীল|| 
কপণ বিনষ্ট যদি করে ব্যবহার । 
মাতাল মন্ত্রীর দোঘে রাজা ছারখার || 

৮৮ 

জলনিধি আবরণ হন ধরণীর 

আবাসের আবরণ হয় ত পাচীর ॥ 
রাজা তিন দেশের কি আবরণ আর। 

স্থচরিত্র আবরণ হয় ললনার ॥ 

৮৯ 
হাস্তের পৃতিষ্ঠা যদি দান-ধর্ষে রত। 
মস্তকের শাঘা যদি গুরুপদে নত।। 
মুখের পৃশংসা সত্যবাণী সুনিশ্চয়। 
ভুজের পুতিষ্ঠ। বীর্ধ্যবিভাত বিজয় | 
হৃদয়ের শুাষা ইচছামত আচরণ । 
শ্রুতির গৌরৰ সদা শ্রুতির শব ॥ 
পুকৃতি-মহৎ বারা, সেই সব নরে। 
ধন বিনা এ সবল ভূঘা শোভ। করে ॥। 

৯০ 
আনাতে তোমাতে আছে একই ঈশৃর। 

_ তবে বল বম পতি কেন ক্রোধ কর 

একেধায়ে পরিহার করি;তেদজ্ঞান। 
সকলেই দেখ ভাই আপন সমান ॥ 

৯১ 
নৃতন বসন, নূতন ভবন, 

নবচছ্ত্র নব নারী-রতন। 
সব্বত্র নৃতন, হয় সুশোভন, 

সেবকানু পুরাতন ॥। 

৯২ 

কভু ভূমিশষ্যা কভু পালক্কে শয়ন। 
কভু শাকাহার, কভু পরান ভোজন ।। 

কভু ছেঁড়া কীথা কতু বিমোদ বসন। 
ইথে সুখ দঃখ জানী না করে গণন ॥ 

৯৩) 

তিন লোক দান করি, অর্চনা করিয়া হরি, 
বলি গেল পাতালতবন। 

ছাতু-শরা করি দান, কোন এক তপস্বান্, 
স্বর্গ পূরে করিল গমন || 

আবাল্য অবধি যার, কত কত হৈল জার, 
সে কম্তীর স্বর্গেতে বসতি। 

আহ? পতিপাাণ। সতী, সীতার পাতালে গতি, 
মরি কি ধর্শের সূক্ষ্ম গতি || ' 

৪ 

কানীন আপনিমুনি, পুনঃ পৃরাঁণেতে শুনি, 
ভ্রাতৃবধূ বিধবা-রমণণ। 

গোলক নন্দনগণ, তার নাতি পাঁচজন, 
কৃণ্ড বলি আছে বিষোঘণ ।। 

সে পাওব অব্যাহত, এক রমণীতে বত, 
পুণ্যবলে নাহি কিছু ক্ষতি। 

তাহাদের গুণগাম, গায় লোক অধিশ্াম, 
মরি কি ধর্শের সৃক্ষা গতি॥। 

৯৫ 

আহারেতে শুদ্ধাচার, ধচন জুধার ধার, 
'গৃছাভাষে পরধরে রয়। 

মমতা-বিহগীন মন, বনে রস আলাপন, 
বাচাণতা বলস্তসময়। 
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এত গুণ লেই ধরে, ত্জি হেন পিকবরে, 

কিকারণ ভক্তিভাবে অতি। 
খঞ্জরীটি কৃমিভুজে, মানবমগ্ডলী পৃজে, 

মরি কি ধর্মের সূক্ষ্ম গতি ॥ 

৯৬ 

কপোতিনী সকাতরে কান্তপতি কয়। 
আজ নাথ অন্তকাল হইল উদয় || 
ধনুঃংশর-করে ব্যাধ ভ্রমে অধোভাগে। 
উপরেতে শ্যেন পক্ষী ভ্রমে তাগে তাগে ॥। 
হেনকালে ব্যাধেরে দংশিল বিষধর | 
শ্যেনেরে আহত করে নিঘাদের শর | 
উভয়ে তখনি গেল যমের বসতি। 
দেখ দেখি অদৃষ্টের কি বিচিত্র গতি।। 

9৭ 

বীরেন্ত্রের পরাজয়ে, স্থগভীর মাংস লয়ে, 
বাড়াইনু কুকুরের কায়। 

দিলাম শাল্যন দধি, পায়সান্ নিরবধি, 
ফুলিয়৷ উঠিল তনু তায় 

কিন্ত সিংহ-রব শুনি, অতি ভয়াতুর শুনী, 
গতীর গুহায় পলাইল। 

শশ্ঘ্ 

১৫৯ 

হায় এ কি সব্বনাশ, হত যত অভিলাঘ, 
লাভ মাত্র গোবধ হইল ।। 

৯৮ 
চন্দন চম্পক-বন, রসাল রসালগণ, 

কাটি কাট করীর * রক্ষণ। 
হিংসি হংস শিখাবল, কোকিল কোলিলাদল, 

কাক লয়ে ক্রীড়া আকিঞ্চন || 
করী করি বিনিময়, গর্দত ক্রয়িত হয়, 

কার্পাস কর্পরে এক দাম। 
গুণিপক্ষে এ পৃকার, যথা হয় অবিচার, 

সে দেশের পায়েতে পণাম।। 
৯৯ 

পৃরোভাগে রেবা-পার, শোঁভিতেছে পরে তার 
দুরারোহ পর্ব ত-শিখর। 

5 

পশ্চাতে শবরবর, ধনূঃশরযুক্ত কর, 
ধাইতেছে অতি জ্রততর || 

দক্ষিণেতে সরোবর, বামে দহে ভয়ঙ্কর, 
দাবদাহ-তাঁপে তগ্তকায়। 

পলাইয়৷ যেতে নারে, থাকিতেও নাহি পারে, 
মৃগশিশ কাদে ছায হায় || 

নসর এ ব্যররম, ভার রাসাররলারা, জারজ "যারা « পা, 

* কইক বৃক্ষবিশেষ। 
| 

ইতি নীতি-কৃসুমাগ্জলি 





কাকীকাবেরী 
০ অনিতা ভে 

ভম্বন্কা 

রাজকার্য্যের অনুরোধে বছ বৎসর হইল, আমি 
উৎকলদেশে পরবাস করিলাম । আমি পুৃথমে 
আসিয়া! এই দেশের যে অবস্থ। দেখিয়াছিলাম, শত 
গুণে তদবস্থরি সংশোধন হইয়া আসিয়াছে । মৃণ্নুয় 
রথ্যাসকলের পরিবর্তে ইঠ্টকময় রাজপথসকল 
পৃস্তত হইয়াছে। সুবিমল মৌক্তিকনিত সলিলপর্ণ 
পৃণালীপুঞ্জ দেশময় পরিভ্রমণ করিয়া কি ও গতি- 
বিধির উনুতি সাধন করিতেছে, সপ্তাহে সপ্তাহে 
বাশীয় পোতসকল রাজধানী কলিকাতা হইতে 
বিবিধ বাণিজাদ্রব্য উৎকলের উপকূলে রাখিয়া 
যাইতেছে এবং এ দেশ হইতে নানাপৃকার শস্য 
বহিয়৷ লইয়। যাইতেছে, পথের দবতা সন্কীণ 
কণিয়৷ কীস্তির উপশাস্তি করিতেছে, সহস সহস 
উৎকলীয় লোকদিগকে কলিকাতায় লইয়া গিয়া 
অস্তুতদর্শন ও ধনোপার্জন পৃভৃতি বিষয়ে চরিতার্থ 
করিতেছে। বিদ্যাধ্যাপনা৷ পুচুররূপে বদ্ধিত 
হইয়াছে। সুগভীর জুনিবিড় তিমিরময় গিরিগহবরে 
সূ্ধ্যরশ্মির পৃবেশবৎ উৎকলে জ্ঞানালোক সঞ্চারিত 
হইয়াছে। মুদ্রাযস্তরসকল স্থাপিত হইয়াছে, বছ- 
সংখ্যক উৎকলীয় গুন্থ তালপত্ররূপ তাপসবিহিত 
বল্কলস্বেশ পরিহারপূর্বক মুদ্রাক্ষরের পৃপাদাৎ 
মমণীয় পিচ ধারণ করিয়া গৃহে গৃহে বরণ- 
পাণ্ত হইতেছে, ইংলভীয় এবং বঙ্গীয় উৎকৃষ্ট গরন্ব- 

সকল অনুবাদিত হইতেছে, লংবাদপ্ত্রসকল 
পুচারিত হইয়া, কথঞ্চিৎ রাজনীতিয় শিক্ষা 
দিতেছে। এই সকল উপায়যোগে উৎকলীয় 
ভাঘ৷ এবং সাহিত্য দৈনলিন পরিষ্কত এবং গংশো- 

৯১ 

ধিত হইয়া আগিতেছে। পরষেশুর গরল হইতে 
অমৃতের স্থষ্টি করেন, দুভিক্ষরূপ দারুণ দও পর্ণ, 
পূর্বক রাজপৃরুঘদিগের চক্ষরুন্িলন করিয়া 
দিলেন, চিরঘূণিত উৎকলদেশের পতি তাহাদিগের 
কৃপাদৃষ্টি পতিত হইল, তাহাতে এত শীঘ অশেঘ- 

বিধ শুভানুষ্ঠানের উদ্যোগ হইল। বস্তুতঃ উৎকল- 
দেশ ঘৃণার দেশ নহে, অব্রত্য লোকের পূর্ব 
কীত্তিকলাপ দর্শনে সহ্ৃদয়মাত্রেরই হৃদয়ঙম 
হইতেছে যে, উৎকলীয় লোকের মানসে অনেকগুলি 
গৌরবভাজন শক্তিবীজ নিহিত আছে এবং তাহার। 
এক সময়ে বীরত্ব এবং ধীরত্বভূঘণে ভূঘিত ছিল। 
বঙ্গপুদেশের সহিত এ পুদেশের পূতিবেশিতা সম্পর্ক- 
বশত: বহ কাল পর্যাস্ত স্ুপরিচয় আছে। বঙ্গদেশের 

শেঘ অধিপতি মুসলমান-অত্যাচার হইতে রঙ্গ 

পাইবার জন্য এই দেশেরই আশৃয় গহ্ণ 
করিয়াছিলেন । বৈদিক-বিপৃ-ক্লতিলক বিশম্তর 
মিশ্--যিনি শীকৃষ্ণচৈতন্য নামে পশ্চাৎ পরি- 
বাজকাবস্থায় বিখ্যাত হন, তিনি এই উৎকলদেশেই 
আপনার মত পৃকৃষ্টরূপে পুচার করিয়া বৌগ্কা- 
ধর্মকে এককালে এ দেশ হইতে নিষ্কাশিত করেন। 
বলিতে কি, এক্ষণে উৎকলের তৃতীয়াংশ লোক 
তাহারই মতাবলম্বী, তাঁহাকে ঈশ্রাবতার বলিয়া 
মান্য করিয়া থাকে। অপর মোগলদিগের সময়ে 
মহারাজ টোডরমল্ল বছতর বঙ্গীয় কায়স্থকে এই 
দেশে আহ্বান করিয়া ভূমির পরিমাণ এবং রাজস্ব 
নির্ধারণারদি রাজকার্যযসকল শৃঙখলাবদ্ধ করেন, 
তাহাতে এদেশীয় লোকের সহিত আমাদের দেশীয় 



১৬৭. 

লোকের সবিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন । ইংলগীয়দিগের 

অধিকারেও বঙ্গীয় কৃতবিদ্যগণ শান্তিরক্ষা, রাজস্ব 
আদায় এবং বিদ্যাধ্যাপনা পৃভৃতি রাজকার্ধযসকল 
নিব্বাহ করিয়। এদেশীয় লোকর্দিগকে ক্রমশঃ 
সত্যতার সোপানে অধিরূ্য করিতেছেন, কিন্ত 

উভয়-দেশীয় লোকের মধ্যে এই সৌহার্দ্য যত 
বদ্ধিত হয়, ততই সুখের বিঘষয়। সেই সৌহার্দ্য- 
রজ্জুর খণ্ডেক ক্ষীণ সূত্র বা তৃণবৎ আমি--এই 
এতিহাসিক কাব্যখানি বঙ্গীয় এবং উৎকলীয় বন্ধু- 
গণের হস্তে সমর্পণ করিলাম। 

এই কাব্য পৃণয়নের অন্যতম কারণ, কতিপয় 
উৎকলীয় বন্ধুর উত্তেজন। | তাহারা কহেন, যেখানে 
আমি বছকাল পধ্যস্ত এই দেশে পবসতি কগিলাম, 

সেখানে এ দেশ স্বন্ধে লেখনী যঞ্চালন করা আমার 
পক্ষে কর্তব্য। এই উত্তেজনা কতদর সঙ্গত, বলিতে 
পারি না। ফলে সুহ্দনূরোধ রক্ষা! করা সমাজের 
একটি সুনীতি । বণিত আখ্যানটির বিষয়ে কিঞ্ি- 
বক্তব্য আছে। পরায় ৩৫ বৎসর গত হইল, মেজর 

কলনেট আমার জ্যেষ্ঠ মাতুল মহাশয়কে কতকগুলি 
পুস্তক পৃদান করেন । এ সকল পৃস্তকমধ্যে লিং 
লিখিত উড়িঘ্যার বিবরণ নামক গ্রন্থ ছিল। আমার 
তখন ১৫ বৎসর বয়ংক্রম। আমি গুগ্থখানি সযতে 
পাঠ করি এবং তদবধি এই দেশের পতি আমার 

আন্তরিক অনুরাগ জন্নে। পরমেশূর সেই অন্রাগ 
বদ্ধমূল-করণ কারণ পশ্চাৎ কতকগুলি উপযোগ 
সংযোগ করিয়। দিয়াছেন । উক্ত গছমধ্যে এক স্বানে 
এইরূপ লিখিত আছে :--- 
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আমি পশ্চাৎ আখ্যায়িকাটি বিস্মৃত হইয়া 
ছিলাম। এ দেশে আসিবার পর দর্গোৎসবের বন্ধ 
উপলক্ষে একদ শীক্ষেত্রে গমন করিয়া মন্দিরের 
একদেশে দেখিলাম, শেত এবং কৃষ্ণ তুরঙ্গারোহী 
সৈনিক পুরুঘস্বয়ের আকার ক্ষোদিত, পান্বে 
এক তরুণী ক্ষীরসর লইয়া তাহাদিগকে পর্দানো- 
নমুখী | দেখিবামাত্র পর্বপঠিত আখ্যানটি মনে 
পড়িয়া গেল, তৎপরে কান্ধীকাবেরীদ্রব্যের অনু- 
সন্ধান করিয়াছিলাম, কিন্ত পাপ্ত হই নাই। গল্পটি 
যে সত্য ইতিহাস, তদ্দিঘয়ে সন্দেহমাত্র নাই, 
মাদল। পা্জী * নামক উৎকলদেশের রাজপুরাবৃত্তে 
৬০০৫০ টিউন 

* এই গৃ্থ চোরগঙ্গ বা চুরজ-দেব রাজার 
সময় হইতে লিখিত হইয়া আসিতেছে, সুতরাং 
ইহার বয়ঃক্রম পায় ৫০০ বৎসর হইল। 
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ইহা বণিত আছে। অদ্যাপি জগনাথমন্দিরে কাঞ্ঠ 
হইতে আনীত গণেশমুত্তি এবং মুগর্নী-পন্তরে রচিত 
বিবিধ বিচিত্র জালাদি অবলোকিত হয়। অপর 
গৃহভিত্তিতে মাণিকা-গোপিনী এবং গিতসিত 
তুরলীছ্বয়ের আকৃতি চিত্র করা উতৎকলীয়দিগের 
এক সাধারণী রীতি। শীযুক্ত বীমস্ সাহেব সুবর্ণ- 
রেখার তীরবত্তী জঙ্গলাবত এক প্রাচীন দর্গমধ্যেও 
এই পৃকার অশ্বারোহী পূরুঘযুগলের পাঘাণ-পৃতিম। 
পত্যক্ষ করিয়াছেন। গে যাহা হউক, গত 

দুর্গোৎপবের বন্ধের পৃর্রে তালপত্রে লিখিত 
ছন্দোভক্গ, পাদভঙ্গ পৃতৃতি নানাদোঘদৃূঘিত একখানি 
কাঞ্ধীকাবেরী প্খি পাইয়া তাহাই সমাদরপূর্বক 
পাঠ করি এবং পাঠসমাপন পরে এই 
কাব্য রচনায় পৃবৃত্ত হইয়া কতিপয় দিবসে সমাপ্ত 
করিলাম । ফলতঃ আমার এ রচনা উক্ত উতকল- 
কাব্যের অনুবাদ নহে । আখ্যানটি মাত্র গৃহীত 
হইয়াছে, তাহাও সমগ্র নহে। শব্দালঙ্কার, 

অর্থালঙ্কার, দেশবর্ণন, উৎকল দেশের পৌরাবৃত্তিক 
টন! পৃতৃতি কোন বিষয়েই আঁমি উক্ত মূল 
কাব্যের নিকট খাণী নহি | দূই এক স্থলে সাদৃশ্য 
থাকিবার সম্ভাবনা, কিন্ত এ পৃকার সাদৃশ্য 
অপরিহার্য্য | 

আখ্যানমধ্যে কতকগুলি অলৌকিক ঘটনা 
আঁছে। তাহা কাব্য-শরীরের পূধান উপাদান , 
সাত বিন্দুমাত্রেরই তত্তাবৎ বিশাপভাজন, কিন্ত 

রঙ্গলাঙ-গ্রন্থাবলী 

ইউরোপীয় বিজ্ঞানোজ্জল-বুদ্ধি আধুনিক যূর- 
গণের শদ্ধেয় না৷ হইতে পারে । তীহারা কছিতে 
পারেন, জগনাথ ধলরামের অশ্ারোহী সৈনিক বেশ 
ধারণ করিয়। উৎকলাধিপতির সহায়তা করা বাস্তবিক 
পৃকৃত ঘটনা নহে, রাজা স্বীয় সৈন্যগণের 
সমরোৎসাহ বৃদ্ধিকরণ মানসে ভিনূ দেশ হইতে 
আনীত অনুচরদ্য় দ্বারা এই ঘড়যন্ত্র করিয়। স্বকার্ম্য 
সাধনে থাকিবেন |! মাণিকা-গোয়ালিনী এবং 
দাশরথি সৃপকার তাহার মন্ত্রণার মধ্যে থাকিয়া 
ধর্ততার পহায়তা করিয়৷ থাকিবে ইত্যার্দি। ফলত; 
এই উভয়বিধ বিশাসের পৃতি আমার কিছুই বক্তর্য 
নাই। 

উপসংহারকালে বক্তর্য এই যে, সাত্তিক হিন্দ্- 
মাত্রেই এই কাব্যকে মহাপৃসাদ বলিয়া অরগ্য 
সাদরে গৃহণ করিবেন। নব্য সম্পূদায়ের পতি 
নিবেদন এই---আপনারা এই মহাপূসাদের মধ্যে 
আপনাদিগের রুচির উপযুক্ত কোন কোন পদার্থ 
পাইতেও পারেন । 

4 00106 5 & (19116 101 1111609)8 
05851) 1888৫--- 

£[ন0৬ 19001 01918096001 09১ 2 18 

06861)61816 1১81)01+--209% 

কটক। 

২০শে ফাত্তিক, 
১৭৯৯ শকাব্দাঃ 



ন্কাঞ্রভীক্কান্েন্্রী 

প্রথম সর্গ 

স্চন। . 
দক্ষিণ জলধি-তীরে, নীলগিরি নীলনীরে, 

শোভিত কলিঙ্গ * নাম দেশ। 
কন্দর কেদার বন, অগণন সুশোভন, 

পূবাহিত তাটনী অশেষ || 

্িষ্ধ্যপাদে সযুস্তূতা, অমৃত-উদক-পৃতী, 
রতু-রেণূময়ী 1 মহানদী | 

* উৎতকলদেশের পৌরাণিক নাম: মহা- 

ভারতের তীর্থাধ্যায়-পব্রে কলিঙ্গদেশে বৈতরণী 

নদীর ও তৎকলবন্তী দেশার্দির বর্ণন আছে, 

সুতরাং মহাভারত রচনার সময়ে উৎকল শব্দের 

স্থা্ট হয় নাই, মহাকবি কালিদাস রঘূবংশে উৎকল 
শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, ইহাতে উৎকল শব্দের 

অলেক্ষাকৃত আধুনিকতা পৃতিপনু হইতেছে । বাস্ত- 
বিক বঙ্গঅখাতের পায় সমস্ত পশ্চিম তীর, অর্থাৎ 
স্থরর্ণরেখা হইতে করণ্াটদেশের উত্তরসীমা পর্ধ্য্ত 
পৃর্বকালে কলিঙ্গ নামে বিখ্যাত ছিল, এই দেশ 
'তিন তাগে বিভক্ত বিধায় ত্রিকলিজ বলিয়। উল্লিখিত 
হইত, উত্তর বা উৎকলিঙ্গ উক্ত দেশের উত্তর ভাগের 

নাম ছিল। উৎকলশব্দ এই উৎকলিঙগ শব্দের 
অপত্রংশ, এমত সম্ভব । অপর তৈলঙ্গ বা তেলিঙ্গ। 
খানও ত্রিকপিক শব্দের অপত্রংশ, এমত পৃতীত 
হয়। 

ধীসহানদীর কোন কোন স্থানে বিশেষতঃ 
সম্থলপুরের নিকটে তদৃগর্ভে হীরকাি পৃাপ্তি হইয়া 
থাকে। সাধারণতঃ নান৷ বর্ণের উপলপুঞ্ত বালু- 
কাতে পাওয়। যায়। 
ঝরস্থানকালে এই সকল চিব্রোপল সংগহ 
কিতেন। 

নীলমণি হালদার কটকে 

মেধাসন * সমাশি য়া, বাযণী বন্ার পিয়া, 
মাননীয়া যথা বিষ্পদী || 

স্বর্ণরেখা, চিত্রোপলা। খরসোতা সুবিমলা, 
অতি পৃণ্যতরা বৈতরণী। 

দেবী, দয়া, পাচী সতী, কৃশভদ্রা গন্ধবতী, 
ভুবনেশ গমন-শরণী || 

পৃগাঢ ভক্তির ফল, পঞ্চদেবতার স্থল, 

ভারতে পরিদ্ধ পঞ্চপূর ৷ 

নিরখি জড়ায় নোত্র, বিরজার চারু ক্ষেব্র, 
যাজপুর তীর্থের ঠাকর || 

গয়াসুর-নাভিকৃণ্ডে, পিও দিয়ে পিতৃমুণ্ডে, 
কৃতকৃত্য হয় জনগণ | 

ক্রপদ-নন্দিনী সঙ্গে, পঞ্চপাও্-পজ্র রঙে, 
করিলেন যথাবগাহন || 1 

হর-ক্ষেত্র ভূবনেশ, ধরি গোপালিনী | বেশ, 
গোচারণ করেন অভয় । 

একামূ-কার্ননে লীলা, মহামায়৷ পৃকাশিলা, 
সঙ্গেতে বিজয়া আর জয়া | 

গোপালের বেশে হর, তার পরম-ভিক্ষাপর, 
গোপালিনী তুঘায় কাতরা । 

শূলাধাতে স্মুর হর. নামে শীবিন্দু-সাগর, 
সরোবর চলিলেন ত্বরা | 

ভোগবতী ফঁড়ি জল, পবাহিত অনর্গল, 
যথা গৌরীকৃওড পুস্বণ। 

* যে পর্বতে বান্রণী নদীর জন্ম, তাহার 
নাম মেঘাসন, মেঘমালা তচচুড়াবলীতে সব্বদণ 

আসীন। 
1 মহাভারতীয় বনপর্বাস্তরগত তীথাধ্যায় 

পবের্ব আনুপৃব্বিক বৃত্তান্ত দ্রটুব্য। 
1 একাম-পুরাণে সবিস্তর বর্ন আছে। 

রামপূসাদ সেনের কালীকীর্তনের উপপুরাপই 
ভিতিমূল। 

ভা এরা, ০স-৬-থসতরগ াটক 
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আয় মন পুন যাই, নিরখিয়া আগি ভাই, 

কীত্তিকল৷ পাঘাণে লিখন || 

বদ্ধ *ব৷ বিষ্ঃর স্থান, ধরাব্যাপী যশস্বান্, 

পরীর পূধান যেই পূরী। 

যেখানে প্রেমের সফৃত্তি, চৈতনা কনক-মুস্তি, 

পকাশিলা ভক্তির মাধুরী || 

ত্যর্জি জাতি-অভিমান, যেখানেতে অন্ পান, 

_ একচছত্রে জাতিমাত্রে খায় । 

খাইয়। পসাদ ভাত, মাথায় মুছয়ে হাত, 

শৌচাশৌচ কিছুই না চায় || 

* জগনা'খ দেবই বদ্ধাবতার বলিয়া পুর্গিদ্ধ, 
বাস্তবিক বৌদ্ধধর্ম উৎকলদেশের এক সময়ে পৃধান 

ধর্ম ছিল। চীনদেশীয় সুবিখ্যাত বৌদ্ধ পরিবাজক 
হুঞথছং খু: সপ্তম শতাব্দীতে শীক্ষেত্রে আসিয়া 
বৌদ্ধ-ধর্থ্ের সবিশেষ উন্তি দেখিয়৷ গিয়াছিলেন, 
বদ্ধমৃত্তির রথাদি পর্বাহ ছিল। বাতবিক রথ- 
পব্বাহ বৈদিক ব1 হিন্দু পাচীন পব্বাহমধ্যে পূর্বে 
পরিগণিত ছিল না। জগন্খ-মূত্তিও বৃদ্ধমৃত্তির 
সঙ্গে কথঞ্চিৎ সমগ্তসীভূত। পায় ৩৭০ বৎসর 
অতীত হইল, যখন চৈতন্যদেব শীক্ষেত্রে স্বীয় মত 

পৃচার করেন, সে সময়ে বৌদ্ধধর্মের তগ্াবশেষ 
দেখিয়াছিলেন, রাজা পতাপরদ্র দেবও পৃথমে 

ভন্মতাবলম্বী ছিলেন ৷ এই পকল কারণ বশতঃ 
বোধ হয় শঙ্করাচার্যয, রামানুজ এবং শীচৈতন্য পৃভৃতি 
বৌদ্ধধর্্বপৃসভ্ত উৎকলীয়দিগকে হিন্দুধর্মে পুন- 
রানয়নকন্পে এক বিশেষ কৌশলপরায়ণ হইয়া- 
ছিলেন,”-তাহারা বদ্ধমূল বৌদ্ধমত বোধিত্রমকে 
সমূলে উৎপাটন' না করিয়া তাহার অতিরিক্ত পল্লবাদি 
ছেদন করিয়।৷ সনাতন ধর্মতরুর আকারে তাহাকে 

পরিণত করিয়া থাকিবেশ। বেদপতিপার্দিত বৈষণব- 
ধর্থের হিংস৷ অর্থাৎ পক্ত চেছদনপূর্ধক বলির বিধান 
আছে। রামানন্দ, রামানুজ বা চৈতন্যমতে তাহার 

. নিঘেধ--পক্ষান্তরে, অহিংসাই বৌদ্ধধর্মের পৃধান 
উদ্বেশা বা উপদেশ--ইহাতেও উল্লিখিত কৌশলের 
নিদর্শন পাওয়া বাইতেছে। 

রঙ্গলীল-গ্রন্থীবলী 

সৌরতীর্থ কাণারক, * নহারোগ-সংহারক, 

আছে মাত্র ভগৃ-অবশেষ। 
দেখিয়৷ ভাস্কর-কার্যা, মনে মনে হয় ধার্য, 

দেবকারু-শিন্পের উন্মেষ || 

জিনি উচৈচ£শুব৷ হয়, তুরঙ্গ পাঘাণময়, 
দিগৃ্গজ জিনিয়৷ মাত । 

পাঘাণে রচিত নারী, কিবা ভক্গী মনোহারী, 
অনঙ্গেরে দান করে অঙ্গ || 

সরোবরে নিরখিয়া, নগু। যত পিতৃপ্িয়া, 
ব্যাধিগ্স্ত সম্তাপিত মনে। 

হেথা শান্ব কৃষ্ণসুত, মহা মাতৃ-ভক্তিযুত, 
রোগমুক্ত তামু-জরাধনে ॥ 

আয় পন যাই মন, করিবারে দরশন, 

দর্পণ-অচলে গজাননে। 
যেখানে মৃক্তাকারা, ঝরিতেছে জলধারা, 

মহাবিনায়ক-পূসবণে || 

পৃবের্ব এই চারু দেশ, অরণ্যেতে লমাবেশ, 
বহুকাল আবৃত তমসে। 

নদী-পুবাহিত পলী, পক্ষে পূর্ণ সব্্বস্থলী, 
নরের অসাধ্য তথ পশে॥। 

ঘোর হিংস পশুগণ, বিরাজিত অগণন, 
আশীবিষ কত অজগর | 1 

নির্ভয়ে ক্রঙ-পাল, ভ্রমিত পৃলিন-পাল, 
বিনোদ বিচিত্র কলেবর। 

যৃথেযথে বন-হস্তী, মন্তকে সঞ্চিত মস্তি, 
মহানন্দে ফিরিত কাননে। 

বন-বরাহের দলে, খেঁলিত কর্দম-্জলে, 
করাল দশনযুজ্াননে || 

শিরে খড়গ স্থুশোভন, ব্রমিত গণ্ডারগণ, 

দৃঢ়দেহ পাঘাণ-সমান। 
যোড়াশিঙ্গাবন্য হয়, গয়াল গবয়চয়ঃ 

শিরে শোভে ভয়াল বিঘা || 

* সবিশেষ বিবরণ বন্ধুবর পুরাবিৎপৃবর 
নহামহোপাধ্যায় রায় রাজেন্রলাল মিত্র মহাশয়ের 
“উড়িঘ্যার পুরাতন কীত্তি' নামধেয় গৃে দ্রষ্টব্য । 

1 উৎকলীয় শব্দ ; অর্থ-্নদীগর্ভস্ব ভুনি। 



কাঞ্ধীকাবেরী 

কিব। কালাস্তের কাল, রমিত ব্যাঘের পাল, 
দীর্ঘদেহ বৃঘভ-সোসর | 

বিকট পৃকটতর, দস্তচয় ভয়ঙ্কর, 
আখি দূটি দেউটি পৃখর।। 

কি তয়াল অরণ্যানী, ভাবিলে শিহরে পাণী, 
হয়-ংবনি আকাশ-ভেদিনী। 

তর্জন-গর্জন রব, করে হিংস পশু সব, 
লমেফ ঝম্পে কম্পিত মেদিনী || 

ভগু-হন্ উচচ-হনু, শীর্ণতনু ফুলতন, 
কত জাতি বানর বিহরে। 

কৃম্তীর হাঙ্গর চয়, সুখে চরে জলাশয়, 
নদী কিবা হদ-পরিসরে || 

বিশাল বিশাল শাল, সরল অর্জন তাল, 

কোধিদ্রম ঘট তৃরুবর। 
হরীতকী বিভীতকী, পিশ্ভীতকী আমলকী, 

গিরিমল্লী জয়ত্তী কেশর | 

সপ্তপর্ণ উডম্বর, কোবিদার নাগেশুর, 
মধুক্রম পীলু কন্দরাল। 

নীপ লোধ, অরস্কর, পিয়াল পিপাসাহব, 

পারিভদ্র পক্ষ কৃতমাল || 
পলাশ পুন্্গ চারু, বন্ধ দার দেবদার, 

এ. তিনিশ শিরীঘ সুকমার | 
শমী শামা করুবক, অশোক চম্পক বক, 

শিন্দক তিন্দুক বভবার || 
বিবিধ বিহঙ্গচয়, গান করে মধুময়, 

নান। রঙ্গে সুরঞ্জিত কায়। 
স্বেচছামতে খায় ফল, পিয়ে নির্বরের জল, 

বিলমিত তরু-লতিকায় || 
শূন্যে উড়ে তর্দ্বাজ, নান! স্বরে তীমরাজ, 

থেকে থেকে জাগাইত বনে। 

ডাকে বন-পারাবত, স্বরে গম্ভীরতা কত, 

চাতক ডাকিত ধন ধনে ।। 

বনপ্রিয় সেই বনে, পরম আনন্দ-মনে, 
করিত স্বগণে সুখে বাস। 

কল্দরেতে পারি সারি, আলাপ করিত শারী, 
আহা মরি কি মধুর ভাঘ।। 

না ছিল বন্ধন-এাস, সুখে বিহরিত চাঘ, 
দিবানিশি ডাকিত দাত্যুহ। 

১৬৭ 

লইয়। স্বূল সঙ্গে, মুর নাচিত রঙ্গে, 
পৃসারিয়া, কলাপসমূহ || 

কৃত চকোর লাব, খগ্নে কিবা ভাব, 
রমণীয় নেত্র অনুকারী । 

তামুচুড় স্বণচূড়, জীবপ্জীব গুড়গুড়, 
বিষ্-ভক্ত শুক বনচারী || 

কিবা নদী গর্ত ময়, চরিত কদশ্বচয়, 
চত্রবাক সারস শরাল। 

মৃণাল লইয়া মূখে, সম্ভরিত মহাস্ুখে, 

দল-বল বাঁধিয়ে মরাল।। 

রজনীতে ঝিল্লীরবে, নিদ্রায় নিস্তব্ধ সবে, 
কেবল জাগিত ব্যাঘগণ। 

নয়নে মশাল জুলে, আহার অন্ঘি চলে, 
মাঝে মাঝে ভীঘণ গর্ন।। 

কোটি কোটি হীরাচুর, তিমির করিত দূর, 
বনে জোতিরিঙ্গন-নিকর | 

যার গুণে চলদল, অপুষ্পেও অবিরল, 
অগিময় পৃম্পের আকর || 

এইবূপে কত কাল, ছিল বন্য-পশু-শাল, 

মহারাণ্যময় এই দেশ। 

পৃকৃতির আদিমুন্তি, কাননে পাইত স্ফন্তি, 
মনুঘ্য তায় কবিত পুবেশ || 

পরাক্রান্ত 'আর্মযভাতি, কবে লয়ে বেদবাতী, 

এল পঞ্চনদ পার হয়ে। 
ব্যাপ্ত আর্ধ্যাবর্তময়, অনার্য অসভাচয়, 

কাননে পলায় পাণ লয়ে ॥। 
উত্তরেতে হিমালয়, *  দক্ষিণেতে শিলোচচয়, 

বিদ্ধায নামে সীমার নিদদেশ। 

* আধের্যরা পৃথমে আমিয়। অরস্বতী এবং দূঘ- 

ঘতীনদী-মধ্যস্থিত ব্ম্লাবর্ত, অর্থাৎ দিল্লীর উত্তর- 

পশ্চিম পূদেশে বাস করিযাছেন ; যথ। মনুঃ- 

০ এ বর স সপ শাশশীসিশি সপ  ্ 

“সরস্বতী-দৃঘদ্বত্যোদেব-নদে ঢার্যদত্তরস | 

তং দেব-নিশ্মিতং দেশং বৃন্নাবর্তং পৃচক্ষতে ||" 

পরে আর্ধা-পরিবার ক্রমে বদ্ধিত হইলে 
বন্ধদিদেশ অর্থাৎ কৃরুক্ষেত্র, মৎস্য অর্থাৎ আধুনিক 
মাছেরী, পঞ্চাল অথাৎ কান্যকব্জ এবং শূরসেন 



১৬৮ 

পশ্চিমেতে বিনশন, পৃৰ্বসীমা৷ নিরূপণ, 
পুণ্াযাময় পুয়াগ পৃদেশ।। 

এ সীমা নঙধন করি, পুণ্যভূমি পরিহরি, 
যে যাইত তার জাতি নাশ। 

দক্ষিণাপদ বা অঙ্গে, কিব৷ ত্রিকলিঙ্গ বে, 
ছিল মাত্র যুচেছর নিবাস || 

কিন্ত মধুমক্ষিকার, যত বাড়ে পরিবার, 
ততই চক্রের সীম। বাড়ে । 

সেইরূপ আর্যবংশ, অনার্ধে করিয়৷ ধ্বংস, 
ব্যাপ্ত ভারতের চত্রবাড়ে || 

এই সে অরণা-দেশে, পথমেতে ছিল এসে, 
আর্ধ্য-ভয়ে ওড়ু ভিল্ল কলী। 

ছবাপরের শেঘ-তাগে, * রণজয় অনুরাগে, 

সমাগত আর্য, কতগুলি । 

ক্রমে যত অনাচার, মচছ করে পরিহার, 
আর্যন-ভূমি হ'ল যুচছ-দেশ । 

অথাৎ মখ্ুরাদেশ তাহাদিগের বাসস্থান হইয়।- 
ছিল। যখা। মন্ :--- 

“কৃরুক্ষেত্রঞ্চ মৎস্যঞ্চ পাঞ্চালাঃ শুবসেনকা:। 
এঘ বৃলঘিদেশে। বৈ ব্গাবর্তমনম্তরয || 
সুতরাং বল্লাবর্ত হইতে বন্ঘিদেশ যে তাহা- 

দিগের নিকট নৃযুনকম্প ছিল, তাহা এই খোকেই 
পূমাণ দিতেছে। কিন্ত বংশবৃদ্ধির অনুরোধে 
তাহারা আরো৷ অগ্রগর হইয়। মধ্যদেশ অর্থাৎ উত্তরে 
বিমাচল, দক্ষিণে বিন্ধ্যাচল, পব্রে পয়াগ এবং 
পশ্চিমে বিনশন অর্থাৎ যে পদেশে সরস্বতী অন্তদ্ান 

হইয়াছেন, এই চতুঃসীমাবদ্ধ স্থপরিসর ভারত- 
খণ্ডে অধিবসতি করিয়াছিলেন। পরিশেষে 

পদ্যবনবৎ বদ্ধিযুক্ত আধ্যবংশের ইহাতেও স্থান 
সংকূলান ন! হওয়াতে পৃর্ব এবং পশ্চিম-সমুদ্রের 
এবং হিমালয়-বিন্ধ্যের মধ্যবত্তী সমুদায় দেশকে 
তাহার। আর্যযাবর্ত নামে খ্যাত করিয়াছিলেন। 
বযথ! মন্ত,--- 

“আলমুদ্রাতু বৈ পৃব্বাদাসমূদ্রাতু পশ্চিমাৎ। 
,তয়োরেবাস্তরং গির্ষেযারার্ধ্যাবর্তং বিদৃব্বধাঃ 11” 

* মহাভারতীয় সভাপব্র্বে এবং অশমেধপর্ধে 
পাগুব-দিগবিতয়ে দ্রটুব্য। 

গপলাজি-্রন্থাবলী 

কত তীর্থ পৃকটন, করিলেন যুনিগণ, 
দেব-দেবীগণের পুবেশ ॥ 

ক্রমে যত খর রবি, ধর৷ ধরে অন্য ছবি, 
সেইরূপ সমাজের গতি । 

জাগে হিংসা অপকর্ম, অহিংসা পরমশ্ধর্থ, 
পৃকাশিল৷ গৌতম জুমতি ॥ 

হ'ল কতকাল গত, এই দেশে সমাগত, 

তথাগত * মত নিরমল | 
হিংসাধর্শে ঘোর বৈর, হেথায় ভূপতি এর, 1 

রাজয করে বল দশবল || ] 

হেথ! সেই ধর্মাশোক, নিস্তার কলির লোক, 
ধন্ম-উপদেশ করি দান। 

অদ্যাপি ধবলাচলে, 1 ম্পষ্টাক্ষরে পৃতিপলে, 
পরিচয় দিতেছে পাষাণ ॥| 

পিতা মাত৷ পৃতি ভক্তি, বনিতায় প্মোসজি, 
স্থৃতে সু, কৃটম্বে আদর । 

ভ্রাতূভাব সব্বনরে, সমভাব ঘরে পরে, 
বরধীয়ানে শদ্ধা নিরন্তর || 

দয়া সব্ব-জীব পুতি, শাস্তিরসে মুগ্ধ মতি, 
অবিরত জ্ঞানের সন্ধান । 

শাক শস্য অনু সুধ।, নিবারণ করে ক্ষুধ।, 
বিমল সলিলশ্মাত্র পান || 

০ কাশী শোপিস তে 

বৃদ্ধ | 

1 খণ-গিরিতে এই রাজার নাম ক্ষোদিত 

আছে। ২২০০ বৎসরাঁধিক হইল, সম্ভবতঃ ইনি 
উৎকলের একাংশের রাজ। ছিলেন | 

[ব্দ্ধ। 

1 মৃত মহাত্বা৷ জেয্স্ পরন্সেপ ভূবনেশ্রের 
অদূরবর্তী ধৌলা অর্থাৎ ধবলা পর্বতে অশোক 
সমাটের দীতিগর্ভ এই সকল আদেশলিপি পব্বাগে 
পাঠ করেন | আদেশগুলি পালি ভাঘায় বির- 
চিত, ভারতবর্ধের নাঁন৷ পদেশে এবং সিদ্ধমদের 
পরপারে মুসফজৈ দেশস্থিত কর্গ,রাদ্রিতে উ্ভ 
আদেশাবলী আবিফৃত হইয়াছে । বাঁছলীভিশনে 
তভ্তাবৎ এ স্বলে উদ্ধত হইন না। 



কাঁঞধীকাঁবেরী 

বিহিত পুশান্তড মনে, বসিয়া বিন বনে, 
ঈশ্রৈর ধ্যানে সপ পাণ। 

ভাবউরে নিমমীলিত, নেত্র-অশ্ব বিগলিত, 
সুখের নাহিক পরিমাণ || 

বিপ্ত এই সার মত, যুগান্তে হইল গত, 
মানুঘের মন স্থির নয়। 

যথা ঈব নব ফলে, মর! ভ্রমেতে ভুলে, 
ব্রমণেতে গংবরে সময় | 

প্নত্বার ফুলদলে, চন্দন তুল ফলে, 
পরমেশে পৃজার বিধান। 

পূরোহিতে দিয়ে বসু, পাপে পরিত্রাণ অঞ্জু, 
পণ্ড ছেদি পুন বলিদান | 

মৃত্তিকা পাঘাণ দার, বিরচিত বিশৃকার, 

পূনঃ পৃতিচিত দেবালয়ে । 
থাজাইয়া ঢাক ঢোল, করি মহা গণ্ডগোল, 

ছেলে খেল দেব-দেবী লয়ে || 

বর্ষ পঞ্চদশ শত, অধুনা হইল গত, 
মগধ-ঈশর ভবগুপ্ত । 

বার বার আক্রমণে, তাড়াইল বৌদ্ধগণে, 
বিশজিত * মত তাহে লুপ্ত || 

যযাতি কেশরী নাম, সেনাপতি গুণধাম, 
সন্ধি-বিগহে অধিকারী | 

বৌদ্ধের গৌরবহর্তী, পথম শাসনবর্তী, 

কটকের সুত্রপাতকারী ॥ 

অনেঘিয়া৷ জগনাথে, বলভদ্র ভদ্র৷ সাথে, 
দেউলেতে বগাইল৷ পুন। 

বলি যাগ-যজ্ঞ হোম, পঞ্চ দেব পজান্তোম, 
কলিঙ্গেতে বৃদ্ধি বছগুণ | 

অবান্ণ এই দেশ, নিরথি অস্তয়ে কেশ, 
কনৌজীয় অযুত বাযণ। 1 

৬ বুদ্ধ! 

1 এই সফল বাকিণদিগের অদ্যাপি পৃকৃত 
বািণবৎ অনেক সদাচার আছে ; যার্জপুরে অর্দ্যাপি 
৮ খর অগ্গিহোত্রী বাম়ীণ আছেন, কিছু কাল 
পৃথ্ধে ই'হাদিগের সংখ্যা অধিক ছিল,-ফোপ- 
পৃভাঁধে ক্রমে হাঁস হইয়া আসিতেছে । 

২২ 

১৬১৪ 

নিমন্বিয়া আনি রায়, ভূমি দিয়া কোশলায়, * 
বসাইলা বারণ শাসন || 

তাঁম়পটে এ সকল, কীন্তিকলা অবিকল, 
পরিচয় দেয় অদ্যাবধি । 

দ্বিতীয় যযাতি সম, অনুপম পরাক্র, 
সীমাহীন যশের জলধি | 

এই সে কেশরীবংশ, কত নৃপ-অবতংস, 
উৎকলের মহিমা আকর। 

দেখহ ভুবনেশরে, কিকীত্তি পৃতিষ্ঠা করে, 
ললাটেন্দুকেশরী পৃবর | 

শীমন্দির শৈলসম, কারুকর্শপা অনুপ, 
বারে! শত বৎসর অতীত । 

তথাপিও বোধ হয়, যেন দেবালয়চয়, 
এইমাত্র হয়েছে নিন্মিত।। 

নৃপতি কেশরী নাম, স্বাপিলা কটক ধাম, 
দূই ধারা মহানদী-মুখে | 

পাঠান করিল ক্ষয়, তার কীত্তি-কলাচয়, 
সারণে হদয় দহে দুঃখে | 

খর সোতে ভাঙ্গে তীর, মকর-কেশরী বীর, 

পাঘাণের বন্ধে বন্ধ করে। 

অদ্যাপি দেখহ আসি, কি অক্ষয় কীত্তিরাগি, 

আছে এই কটক নগরে।। 

কালে সব হয় ধ্বংস, কালে এ কেশরী-বংশ, 

উড়িঘ্যায় পাইল বিরাম । 

ত্যজি গোদাবরী-তীর, এলো এক মহাবীর, 

গঙ্জগাবংশ চোরগঙ্গ নাম || 

তার পুত্র গঙ্গেশুর, মহা কীন্তি কলাধর, 

পঞ্চ কটকের অধীশুর। 

উত্তরেতে বিষ্ণপদী, দক্ষিণেতে কৃষ্ণনদী, 

শাসনের সীমা সুবিস্তর || 

* বৈতরণী মহানদী-পৃবাহিত পৃদেশের নাম 

-সম্পতি যে সকল তামুপই আবিষ্কৃত হইয়াছে, 

তত্তাবতের লিখনানুসারে ইহাই পৃতিপমু হয়। 



৯৭৩ 

সে বংশে মহিমাসীম, ভূপাল অনঙ্গ ভীম, ৬ 
বড় দেউলের পৃতিষ্ঠাতা | 

কটকেতে পরিপাটী, কিবা দূর্গ বারোবাটী, 
এবে শুধু মনস্তাপদাতা ॥ 

হায় রে ইংরাজরাজ, করিলি গহিত কাজ, 

তোর নাকি কীত্তির পৃহরী? 

তবে কেন করি চর, সেই বারোবাটী পুর, 1 

হিন্দুর গরিমী নিলে হরি ? 
পা ৯১০৯ তা পচ সত পাপ 

* যাজপুরে ই'হার পৃথম রাজধানী ছিল, ইহার 
সময়ে বহুসংখ্যক দেবালয়, সেতু, সরোবর, কপ 
এবং ঘাট পভতি নিন্সিত হয়। ইনি ৪৬০ শাসন 
অর্থাৎ বাদ্ধণবসতি স্বাপন করেন। ইহার 
আদেশেই জগনাথের মন্দির 8০ লক্ষ টাক! ব্যয়ে 
পরমহংস বাজপেয়ী কর্তৃক নিন্সিত হয়, উক্ত 

মন্দিরবৎ দেবালয় এক্ষণকার কালে নির্মাণ করিতে 
হইলে ২।৩ কোটি টাকাতেও সংকুলান হয় না। খৃঃ 
১১৯৬ শকে এই মন্দির নির্ধাণ-কার্ধা শেষ হয়। 
ই হার আদেশে দামোদর পণ্ডিত এবং ঈশৃর পট- 
নায়ক কর্তৃক উত্তরে ছগলী হইতে দক্ষিণে গোদা- 
বরী পধ্যন্ত এবং পশ্চিমে সোনাপৃর হইতে পূর্বব- 
সমুদ্রের বেলাকল পর্যন্ত সমুদয় অধিকারস্থ ভূমির 
পরিমাণ হয়। সমুদয় ভূমির সমষ্টি 8৪৭,8৮,0০00 
বাচী। ২৪,৩০,০০০ বাটীর উৎপন রাজার স্বকীয় 
ব্যয়ে এবং ২৩,১৮,০০০ বাটীর উৎপনূ পুধান রাজ- 
পূরঘ সৈন্য-সামস্ত পুভৃতির ব্যয়ে পর্যযবশেঘিত 
হইত। বাকী ১৪,৮০,০০০ বাটী নদী, পর্বত, 
জঙ্গল পৃভৃতি পতিত ভূমিতে পরিণত । 

1 বারোবাটী দৃর্গের প্রাকার পরিখাদির 
পৃশ্তর লইয়া! অধুন। কটক নগরের রাজপথ এবং - 
পৃণালীপুঞ্ত তথা লসপইণ্টের আলোকগৃহ নিশ্সিত 
হইয়াছে ; পুরাতন কটক অর্থাৎ চৌদ্বারের অন্তর্গত 
কপালেশ্র নামক দুর্গের পৃস্তর লইয়৷ বিরূপার 
আনীকট্ অর্থাৎ পৃবাহরোধক বাঁধ পৃস্তত হইয়াছে। 
বলিতে অন্তঃকরণে লঙজ্জ। এবং পরিতাপ আসিয়া 
উদিত হয়, এই দূগঁ তাঙ্গিয়া পস্তর-পদানার্থে 
আমার পতি ভারাপিত হইয়াছিল । 

রঙ্গলাল-গ্রস্থাবলী 

তাঁর পৌন্র গুণাকর, নরসিংহ নরবর, 
কোণার্ক তীর্থের পৃতিষ্ঠাতা। 

শিবাই সান্ত্রার কাজ, বিশ্কর্মে দেয় লাজ, 
এবে সব নষ্ট হা বিধাতা ! 

নেত্র বাসুদেব নাম, ছিল রাজা গুণগুম, 
চারিশ পঁচিশ বর্থ গত। 

অপুল্রক নরপতি, সতত বিঘণু মতি, 
রাজকার্ষে উৎসাহ-বিহত | 

এক দিন শীমন্দিরে, দেব-দশনাস্তে ফিরে, 
যাইবার সময় রাজন্। 

দেখিলেন মতিমার্, অতিশয় রূপবানৃ, 
যুবা এক করিছে হ্রমণ || 
রাজপৃত, সবর্ব সুলক্ষ ণযুত, 

বিভৃঘিত বছ ওণজ্ঞানে। 
মিষ্ঠালাপে তুষ্ট হয়ে, রাজ তীরে সঙ্গে লয়ে, 

রাখিলেন নিজ সনিধানে || 

স্বপনেতে পৃত্যাদেশ, পাইলেন উৎকলেশ, 
পূত্রবূপে করিতে গৃহণ। 

কপিলেন্দ্র দেব নাম, অদীম যশের ধাম, 
যৌবরাজ্যে পাইল। বরণ || 

ইতি গ্শ্বসূচনা নামক পথম সগ। 
গিনিতে 

শদ্বতীয় নর্ 

সূ্ধ্যবংশী 

নেত্র-বাস্ুদেব অন্তে কপিলেন্দগাজ। ৬ 
উৎকলের সিংহাসনে করিল। বিরাজ || 
সহসু পমর-জয়ী বিক্রমে কেশরী। 

বিস্তারিল নিজ রাজ্য বহু রাজা হরি॥। 

* মাদলা পাঞ্জি নামক পুসিদ্ধ পুরাতন গু- 
মতে কপিলেন্্রদেব গোপজাতীয় ছিলেন । এবদ। 

গোচারণসময়ে গোষ্ঠে নিদ্রা যাইতেছিলেন।' এমন 

'পময় এক সর্প আসিয়া তাহার 'ফণ। বিস্তারপুর্বক 
পূর্য্যরশ্রি হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিতেছিল, নেত্র- 
ধাস্ুদেব এই অলৌকিক শুভ শকুনকে ' দেখির। 
উক্ত গোপনন্দনকে যৌবরাজ্যে বরণ বরেন। 



কাক্কীকাবেরী ১৭১ 

শীসনের সীমা সেতুবন্ধ রামেশুর | 
রাজধানী ছিল রাজ-মহেল্ীনগর || 
বিশ পুত্র নৃপতির বড় বলীয়ান্। 
হাষমীর বলিয়া তারা পাইল আখ্যান || 

অগুজ বলহার্মীর বলরাম প্রায়। 
গদাধুদ্ধে কালপাত করে মহাকায় || 

দ্বিতীয় কালহামীর দুই স্কন্ধে তুণ। 
সব্যসাচী পরায় শর-সন্ধানে নিপুণ || 
যযাতি হামীর নামে তৃতীয় কুমার । 
অসি-চালনায় তার তুল্য নাহি আর || 

এইরূপ অস্ত্রেশস্ত্রে পটু বিশ সুত। 
কিন্ত কেহ নহে' বিদ্যা-বিজ্ঞান-বিযৃত || 
ব্যসনে সময় হরে নিরখি রাজন | 
বিজনে বসিয়া সদা ব্যাকুলিত মন || 
পরস্পর ঈর্ঘাভাব বিবাদ পবল। 
হায় রে দৈহিক বল অনর্থ কেবল ॥। 
রাজ] ভাবে মম অস্তে এই পৃজ্রগণ। 
লাঠালাঠি করিবেক রাজ্যের কারণ ।। 
অন্দিন এই চিন্তা কি হইবে শেঘ। 
নির্ভর ইহাতে মাত্র প্রভুর আদেশ || 
এক দিন শ্বপু দেব দেন পৃত্যাদেশ। 

“মম অভিলাঘ যাহা শুনহ নরেশ ॥। 
কালি গন্ধযা আরতির সময় যখন । 
দশনারথে মন্দিরে করিবে আগমন ॥| 
বাইশ সোপান আরোহণের সময় । 
পশ্চাতে থাকিয়া যেই তোমার তনয় |। 
অংশুকের অধোভাগ করিয়া ধারণ । 

ধীরে করিবেক তব পদান্সরণ ॥ 
তাহারেই যৌবরাজ্যে করিবে বরণ । 
তব অস্তে উড়িঘ্যার রাজা সেই জন 11” 

পত্যাদেশ পেয়ে নৃপ হরঘিত মন। 
পরদিন পূদোঘেতে সহিত স্বগণ || 
দেব দরশনে যান সহ সব সুত। 

দেহ দেখি! ঈশুরের খেলা কি অস্তুত || 
ভাবি প্রত্যাদেশ-কথা অস্থির নরেশ। 
বাইশ সোপানোপরে করিল! পৃবেশ || 
সপ্ত পীঠ উপরেতে উঠিকার কালে। 
অংশুকোর সীমা লগ চ্ণাশুরালে | 

পশ্চাতে থাকিয়া এক যুবক সুন্দর । 
সীমা উঠাইয়া ধরে যেরপ নিষফষর || 
মুখ ফিরাইয়া রাজা ক্রেন দর্শন । 
নির্জ উপজায়৷ জাত পুজর সেই জন ।। 
নামেতে পুরুঘোত্য রূপের নিদান । 
ভূপতির পুতিকৃতি পরম ধীমান্ || 
কিবা জন্] ক্রাটি তার খণ্ড তপঃফলে। 

কলক্কী শশাক্ক পায় উদিত ভূতলে ॥ 
পুনরায় হেরে রায় সে বিশ-নন্দন | 
সোপানে নিশ্চিন্ত মনে করিছে গমন || 
তাহার উদ্যোগে মাত্র উৎকন্ঠিত নয়। 

পাঘণ্ড কি ঘণও্ড তাঁরা তনয় ত নয়।। 
পরুঘোত্তমের পৃতি রাজা সেইক্ষণ। 

অতিশয় সেহভরে করেন ঈক্ষণ।। 
মনে মনে চিত্তা এই এ কি কটন ? 
সপ্তাহের হেতু সাত সুজাত নন্দন।| 

বিজাতেরে রাজ্য দিতে পুভূর আদেশ । 
হায় হায় মম ভাগ্যে এই ছিল শেখ |। 

সন্বোধি পে সুভোগেরে কহেন রাজন । 
রাজপরে থাক তুমি আমার সদন || 
রাজার দেখিয়া ভাব শুনি সেই কথা । 
অমাত্যসমূহ করে ঠারাঠারি তথা || 
সেই দিনাবধি রাজকমার সোসর ৷ 
রাজপুরে বাড়িল তাহার সমাদর || 
যত পরিচয় আর পারিঘদগণ । 
যুবরাজ বলি তারে করে সম্বোধন | 
কণ্ঠিত হামীরগণ অনুতপ্ত মণ । 
দেখ। মাত্র দেহে গাত্র ঈর্ঘ। হতাশন || 
সংগোপনে বসি সর্দ। করয়ে মন্ত্রণ। | 
কেমনে বিগত হবে পুণের যন্ত্রণা || 
সবে মার দৃষ্টে, আজি' বিহিত সন্ধানে । 
নির্জনে যখন পাবে সংহারিবে পাণে || 

একদা বলহামীর অগুজ কুমার । 
চরণ চারণ করে তথা সিংহহার 1 

পূদোঘসময় সঙ্গে নাহি আর কেহ। 
ঈর্ঘায় আরক্ত নেত্র, পৃকম্পিত দেহ || 
করেতে কোষর এক ভয়াল বিশাল । 
শ্রনিছে তথায় যেন কালাস্তের কাল | 



১ 
সন্ধ্যাধূপ অস্তরে পুরুঘোত্তম রায়। 
সিংহদ্বারে হামীরেরে দেখিবারে পায় ॥। 
কমারের ভাব দেখি দুরু দূর হিয়া । 
হামীর কহিছে শুন, শুন রে পুরিয়৷ || 
সিংহের বিবরে রাজা ৰঞ্চক শৃগাল। 
তুই নাকি উড়িঘ্যার হইবি ভূপাল | 
কলিকাল হোল ধোর, কিবা আর বাকী? 

যৌবরাজ্যে টীক৷ তুই পেয়েছিস নাকি ? 
ভাল তাল তাই ভাল, নাহি কিছু ক্ষতি। 
কিন্ত আমি অস্ত্র এক ছাড়ি তোর পৃতি।। 

রে বব্বর যদি সামালিতে পার তায়। 
নিশ্চয় জানিব তোর ঠাকুর সহায় || 
এত বলি গরজিয়।৷ ছাঁড়িল তোমবর।। 

অব্যর্থ সন্ধান তার জানে সব্ব নর || 
দেখহ দৈবের করব বিষম দৃর্গম। 
অবহেলে সামালিল শীপুরুঘোত্বম || 
লক্ষ্য হ'ল ব্যর্থ, ব্যথ তোমর বিশাল। 
কর প্রসরিয়া ধরে যেমন মৃণাল ।। 

লভূজাভাবে অধোমুখ হইল হামীর | 
চকিত হইল স্থির, হৃদয় অস্থির ॥ 
ভাবি আরো মনে মনে বাড়ে মহাকেশ। 
পলায় দক্ষিণাপথে পরিহরি দেশ ।। 
অন্তর বিভু-পদে ভক্তি-নমু কায়। 
শাঁপরুঘোতয রায় পণত তথায় ॥। 

ই্টদেবে স্মরি মনোদূঃখ গেল দৃরে। 
ধীরে প্রীরে পুবেশ করিল রাজপুরে | 

কত দিনাস্তরে খতু নিদাঘ পুবেশ। 
খরতর কর-শর বরিঘে দিনেশ |! 
অতপ্ত পৃথিবী, পয়ঃ অতপগ্ত পবন। 
উপবনে যায় লোক ত্যজিয়া ভবন |! 
কিবা বনে উপবনে, কিবা গিরিবনে | 
ম্ানবর্ণ শীর্ণ পণ গুলুলতাগণে | 
তাপে তপ্ত মৌন্বত বিহঙমগণ। 
পলবের আড়ে করে দেহ সংগোপন |! 
আরক্তিম তালু কণ্ঠ বিশ রবনা |! 
মুক্তমুখে বরে পরনের উপাসন। | 
কোথার রয়েছে বারু না হয় সন্ধান। 
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শাসের সঞ্চার নাই স্তস্তিত সকল। 
চিত্র-লিখিতের পরায় অচল দাকল || 
না নড়ে তরুর পাতা, মুত-পায় লত৷। 
বায়ুভোগ-বির্হ্থে বিহত মহ্ীলতা৷ | 
জগত্জীবন যেই, অভাবে তাহার । 
জগতে কি থাকে আর শোভার সঞ্চার ? 
একে অস্তহিত বায়ু তাহাতে তপন । 
বরিঘে কিরণ যেন হোমছতাশন | 
যেন জলে দগ্ধ, তন, বজ্ুমতী মাতা | 
অকালে স্থ্টিমাশ করিছেন ধাতা || 

ফেন-লালাবৃত মূখে রসনা চলিত। 
হের হিংসু বনচর কিবা বিকলিত ।। 
বিক্রম-বিহত ব্যাধু লুকায় গহ্বরে | 
বারি অনেঘিয়ে ফিরে মহিঘনিকরে || 
বন বরাহের দল পক্কিল পুফরে । 
গড়াগড়ি যায় তাপ নিবারণ তরে।। 

ভয়ঙ্কর ভাব এ কি নিরখি কাননে । 
অবতীণ হত্তাশন সহস আননে || 
বিকচ কৃসুন্ত কিবা সিন্দুরবরণ। 
অমনি পুবলবেগে উঠিল পবন ॥। 
পবনে পাবকে মিলে ঘন আলিঙ্গনে । 
ভস্ম-সার করিতেছে তরু-লতাগণে ॥ 
পলায় বিহগকৃল ত্যজিয়া বিটপী। 
তরু পরিহরি পায় দলে দলে কপি।। 
তরু দহি নিপ্লাশয় পৃচণ্ড অনল | 
বনভূমে তৃণদলে পড়ে অনর্গল ॥ 
বেণুবনে অতি বেধে দ্বীপ্ত ক্ষণে ক্ষণে । 

চটপট ঘোর শব্দ গহন কাননে ॥ 
কিবা চারু কঘিত কাঞ্চন-কলেবরে। 
শিমুলের বনে ভূলে কোটরে কোটরে || 
পলায় করনদদ হইয়া বিকল। 
ভয়ঙ্কর ভাব এ কি ধরে দাবানন ॥| 
কি শোভ। রহনীকালে শেখরে-শেখকে | 

পুকটিত দাবানল ছিতীয় পৃহন্ষে || 
লীবর্থ নগশণী দীর্ঘ কলেবর। 
থাকে থাকে দড়াইরা বেন নিশাচর || 
অবলের খিগারাড়ি পোন্ডে শিক্গোপছ। 

হব স্বর্্নর কিবা মুকুট জন্য ।। 
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কভু লুপ্ত কত দীপ্ত হয় পৃতিক্ষণে। 
অভিনব আশা যথা পেমিকের মলে || 
শেখরে নিভিলে অগি পৃভাত সময়। 
ধূমময় দেখ! যায় চাঁর চূড়াচয় | 
পভাত-ভানুর ছটা লাগিয়াছে তায়। 
ধীর সমীররণণে চলে অচলের কায় || 
কভু আনি পড়িতেছে চরণে তাহার । 
শ্যাম্ার চরণে. কিবা জবাপন্প-হার ! 
সাগরের গর্ভ ত্যজি সংযত স্বগণে। 
তানুকরে বাশরাশি উঠিয়া গগনে ॥। 
নানারপ মেধাকারে হয় পরিণত। 
আকাশেতে চলিতেছে গজযূথ মত।। 
প্রভাতে পুত্যহ আসি হয় দৃশ্যমান | 
কিন্তু কতু বিন্দু বারি নাহি করে দান || 
কখন কখন তর্জে গর্জে ঘোরতর । 
চমকে চপল। বালা হাসায়ে অন্বর্ || 
বোধ হয় এই ক্ষণে হইবে বরঘা। 
স্বপুরে সমান সেই বিফল ভরসা || 

দিন দিন ক্ষীণ-বারি যত জলাশয় । 
বিঘম বিপদাপনূ জলচরচয় || 
শুকায়েছে সরোৌবরে সরোজের বন। 
কোনমতে স্বল্প জলে বাচায় জীবন ॥ 

: হায় যেই ভানুকরে ফুটে শতদল। 
সেই ভানু-করে তার জীবন বিকল || 
সরোবরে সান আর নাহি হয় সুখে । 
পক্ষময় পয়ঃ তগ্ত মধ্যাহ্ন ময়ুখে || 
মন্ত্রণা করিল যত রাজার কৃমার | 
চল সবে সিদ্ধজলে করিব বিহার || 
পুরিয়ারে সঙ্গে লয়ে দ্বকার্ধ্য সাধিব । 
সম্ভরণ দিতে দিতে বুড়ায়ে মারিব | 
চলিল কমারগণ জ'লধির তীরে। 
জান। জল"্কেলি আরম্তিন নীল নীরে || 
তরল তরঙগমালা। ধার উভরড়ে | 
বেলাকৃূলে আসি তৃর্ণ, চূর্ণ হয়ে পড়ে ॥ 
নিরমল ফেনরাশি নাচে শুন্যোপরে | 
নানা রঙ্গ ফলে তাহে দিনকর করে | 
হয়িত, লোহিত, পীত, পাটল আকার । 

কত লক্ষ স্ফাটিত্কির জলে দপাধার | 

টল টল, ঢল চল, পবন হিল্লোলে। 

যেন মদে মত্ত হয়ে পড়িতেছে ঢ'লে॥। 
গরজ, গরজ, সিন্ধ ! গরজ গভীর । 
কোন কালে স্থির নহে তোমার শরীর || 

চিরকাল একভাব আর একতান। 

তুমি মাত্র অনস্ত শক্তির অভিজ্ঞান || 
তুমি মাত্র অনস্তকালের আবছায়া | 

সব্বদেশে বিস্তারিত আছে তব কায়া ॥। 
সব্বজাতি পৃতি তুমি সাধারণ ধন। 
পক্ষপাত নাহি তব সকলে স্বজন ।। 

ধরাতলে আছে যত তরঙ্গিণীগণ। 
তব দেহে সকলের বেগ পৃশমন || 

কলি কি বঙ্গ দেশে খেলে যেই নীর।। 

সেই নীরে ধৌত পন: ইংলগ্ের তীর || 
তোমার উদার ভাব হেরি পুনঃ পৃন। 

হায় কেন নরজাতি না শিখে সে গুণ? 
তোমার সহিত তারা দেয় হে তুলনা । 
অর্থহীন কল্পনা সে বিফল কলন। || 

গুণের সাগর এই বূপ-রত্াকর । 
যশের অলধি এই রসের সাগর || 

ক্ষণে ক্ষণে ভঙ্গ যারা তব বিস্বাকার | 

হায়! তারা কেন করে এত অহঙ্কার ? 

এই দেখ এই ছার রাজপুল্রগণ। 
ঈঘানলে অনুক্ষণ সম্ভাপিত মন | 
কিন্তু যখা পৃরদীপে পতঙ্গ ভস্ম হয়। 
অচিরাৎ সে অনলে পাইবে অত্যয় || 

মুখেতে অমৃত ক্ষরে গরল হৃদয়ে। 

মারিতে পাণের বৈরি, আভীরী-তনয়ে ॥ 
ভাইগণে সম্বোধিয়ে কহে এক জন। 

'“ডূবিয়া খাকিতে ফেবা পার কতক্ষণ ॥ 
দই জনে দৃই জনে পরীক্ষা হইবে । 
যেহারিবে জয়ীজনে স্কন্ধেতে লইবে ||” 
এইমত খেলা হইতেছে কতক্ষণ। 
দেখহ দৈবের খেলা কৃটনিব্বন্ধন || 
শ্যামলহামীর নামে কনিষ্ঠ নন্দন | 

পুরিয়ার পরতিহ্বন্দ্ী হ'ল সেই জন || - 

দুই জনে নিমভ্ভিত হ'ল সিন্কুনীরে। 
বাকি সব রাজপুত্র দাভ়াইয়। তীরে || 
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কিছুক্ষণ পরে তারা পড়ে ঝাঁপ দিয়ে। 
পূরিয়ারে অন্ুঘিছে জল-মধ্যে গিয়ে || 
তার পরিবর্তে তারা শ্যামলে ধরিয়া । 
কণ্ঠ আকর্থণে ক্ষণে ফেলিল মারিয়া || 

তরঙ্গে ভাসিয়া গেল তার কলেবর । 

তীরে উঠে ভাইগণ আনন্দ-অস্তর || 
উঠিয়া নিরখে তার চত্রতীর্ঘ * মূলে! 
দাড়ায়ে পরুঘোত্তম আছে বেলাকূলে || 

দেখা মাত্র লকলের শুকাইল মুখ । 
স্তত্তিতের মত চায় শোকে দহে বুক ।। 
ইতিকর্তব্যতা-হত ধৃত চৌর প্রায়। 
মনে ভয় কেহ যদি জানায় বাজায় || 
নিস্তার কোথায় তার দোঘী যেই জন? 

অন্তাপ হুতাশনে দগ্ধ হয় মন। 

হৃদয়স্থ আত্মদেব দেন শান্তি ধোর | 
কিব। দিবা বিভাবরী ভীত যেন চোর || 

অন্ক্ষণ তাবে হায় কি করিনু আমি। 
ভূলেছিন হৃদয়ে রাজিত অন্তর্যযামি || 
অগণিত বৃথা ভয়ে তনু হয় ক্ষীণ। 
পাডুর বদনভাগ-্যেন পাণহীন || 
লোকনে অক্ষম সেই পৃভাতের শোভা | 

প্র্বভাগে স্মিত ষবে উঘা মনোলোভা || 

পৃকৃতি বিকৃতরূপ তাহার নিকটে । 

তার তরে বৃথা ভানু দিবস পৃকটে | 
সরোবরে বৃথা ফুটে কমল কহার। 
উপবনে বৃথা ছুটে স্থুরতি-সন্তার | 

তার তরে বিফলে বিহঙ্গ গান করে। 
বিফলে শারদ-শশী অম্ত বিতরে | 

রঙ্গলীলপ্রস্থাধলী 

দিবসে এরূপ আত্মদেবের ধাতন। 
রজনীতে আরো বাড়ে মনের যাতন ॥| 

এইরূপ অনুতপ্ত রাজপুক্রগণ। 
কি হইবে কোথা যাবে চিন্তা অনুক্ষণ || 
নির্জনেতে যুক্তি স্থির করি পরিশেষে । 
সংগোপনে পলাইল পশ্চিম-পৃদেশে ॥ 
কপিলেন্রদেৰ শুনি এই সমাচার। 
মোহ-মুদ্ধ হয়ে পড়ে করি হাহাকার | 
দশরথ-পায় রাজা পেয়ে পুজ্রশোক । 

কিছু দিন অন্তরেতে প্রাপ্ত পরলোক || * 
শাীপূরঘোত্দেবে তবে মস্ত্রিগণে। 
অভিঘিক্ত করে গজপতি-সিংহাসনে | 
রামরাজা-পায় রায় স্বরাজ শাসনে । 

দষ্টের দলনে আর শিষ্টের পালনে || 
পখর-পতাপ অতি ধীমান শীমান্। 
কণের সমান দানে যশের নিধান || 
শরবীর পণ্ডিত-মগ্ডিত মহারাজ । 
বিক্রম-আদিত্য সম শোভিত সমাজ || 

জঙ্গলীয় রাজগণ কিন্কর সমান। 
কেহ ধরে পানদান, কেহ পিকৃদান | 

কেহ শিরে ধরে ছৃত্র, কেহ মৌরছল | 

কেহ মৃখ-অগে ধরে দর্পণ বিমল 

তার পতি যেই দেশ করিলা অপপণ। 

অদ্যাপি বিখ্যাত নাম আছয়ে দর্পণ ।। 

অদ্যাপি পুরুঘোতমপূর বর্তমান । 

কিন্ত সংহপুর পরে হল মুসলমান || 

সদা যেন তিমিরে আচছনু দিক দশ। 
হলাহল সম বোধ হয় সুধারস || 

লোকালাপে ভূলিবায়ে পাণের বেদন। 
দিনে জনপৃণ স্থানে ধায় সেই জন।। 

বিফল সে সব চেষ্ঠা, বিতর্ক অন্তরে । 
নয়ন-ভঙ্গীতে লোক ইঙ্গিত কি করে? 

* কপিলেন্্রদেবের শেঘাবস্থায় যুপলমানেরা 

দাক্ষণ হইতে পৃথমে উৎকলদেশাক্রমণকরণে অগ- 

সর হয়। মুসলয়ানদিগের সহিত শেঘসমরে 
পরুঘোত্তমদেব কপিলেশ্রীদেবের সমভিব্যাহারে 

গমন করিয়া সবিশেষ বীরত্ব পৃকাশ করেন, কিন্তু 

এই শেখ সমরে কপিলেন্রদেব কষ্ানদী-তীরে 

' & পুরীর বেলাক্লবস্তী মধুর সলিলযুক্ত ক্প- পরলোক প্রাপ্ত হন সেই স্থানেই মস্িবর্গ পুরুঘোস্তম 

বিশেছের নাম | . দেবকে রাগপদাভিঘিভ করেন। . 
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সেইরূপ গড়পদ। * ভূঞার কৃমার। . 
অর্থ লোভে করে বন্ধ ধর্ম পরিহার | 
হেনমতে কত শত কীত্তির আধান। 
কেবল কলেতে কালী কলক্কী সমান || 
কিন্ত রাজলক্ষাী যারে করেন বরণ । 
কি ছার পদার্থ তার কুলের গঞ্জন? 
রাজ-রাজচক্রবত্তী কৃণ্ড গোলকাদি । 
পাণ্ড আর যুধিষ্ঠিরে কে ব৷ পৃতিবাদী ? 

হা 

* রাজা পুরুঘোত্তমদেব পোতেশর নামক এক 
বায্নণকে ১৪০৮ বাটা অর্থাৎ ২৮১৬০ উৎকলদেশে 
পৃচণিত বিধা ভূমি স্র্যযগৃহর্কালে গঙ্গাগর্ভে 
দান করেন। তায়পটে ক্ষোর্দিত উক্ত দানপত্র 

অদ)াপি বর্তমান আছে। উক্ত পোতেশরের বংশ- 
ধর সবের্বশ্র ভষ্টকে ময়ূরতঞ্জের রাজ। দূরীভূত করিয়। 
দিয়! সেই বান্ধণ শাসন স্বরাজ্োের সামিল করিয়। লন। 

সব্রেশর মুশিদাবাদের নবাবের নিকট আর্তনাদ 
করাতে নবাব ময়ুরভপ্ের রাজাকে যৃদ্ধে পরাস্ত 
করেন,---কিন্ত সব্রেশুরের পৃতি যুদ্ধের ব্যয় পরি- 
শোধ করিতে আজ্ঞা দেন; সব্রেশুর বিধয়চ্যত 
বিধায় সেই ব্যয়দানে অক্ষম হইলেও নবাব তাহার 
আর্দসে শ্রুতিপাত করিলেন না। অগত্যা দরিদ্র 
বান্ণ আগৃরায় গমন করিয়। দিল্লীশৃরের উপাসন। 
করিতে লাগিলেন। দিলীশুর ওরংজেব অত্যন্ত 
হিন্দুধর্মদ্রোহী ছিলেন; তিনি একদা সব্রেশেরকে 
কৌতুকচছলে কহিলেন, “যদি তুমি হিন্দৃধর্্ব ত্যাগ 
করিয়। মুসলমান হও, তবে তোমার বিষয় তোমাকে 
দিতে পারি সবের্শূর বার বার ইহাতে অসন্পত 
হইলেন, কিন্ত পরিশেঘে নিরুপায় হইয়। মহল্মদীয় 
ধর্ণগৃহণ করিয়। পৃত্যর্পণের আদেশ আনিয়। ভূমি- 
সম্পত্তিতে পুনরধিকার পণ্ড হইলেন। অদ্যাপি 
পোতেশুর ভট্ের বংশীয়েরা গড়পদার ভূঞা নামে 
বিখ্যাত আছেন, মুসলমানদিগের পহিত করণ- 
কারণ সম্বন্ধে রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছেন, কিন্ত 
অদ/াপি তাহাদিগের বাটীতে দেবালয় সকল এবং 
হোমকৃণ্ড পুভৃতি বর্তমান আছে। গড়পদার 
আদি নাম পুরুঘোওমপূর শাসন দর্পণগড়েও এই- 
রূপ এক পুরুমোতমপুর আছে। 

ভোজরাজ, মদ্্ররাজ, ভ্রপদ নৃপতি। 
পাওবে কৃটু্ব করি চরিতার্থ অতি।॥। 
সেইরূপ উৎকলের অধিপতি পতি। 
কন্যাদানে অগুসর কত মহীপতি ॥ 

ইতি কথারন্ত নাম দ্বিতীয় সর্গ। 

তৃতীয় সর্গ 

পল্মাবতী 

কিবা অপরূপ, পদ্াাবতী-রূপ, 
অলপবয়সী বালা । 

কেতকী কম্ুম, কেশর কঙ্কম, 
লাবণ্য ফুলের ডাল। || 

নয়ন সুন্দরঃ নীল নিতাকর, 
কাজলে উজল ভাতি। 

যেন ইন্দীবরে, অলি শোভাকরে, 
রবহীন মদে মাতি || 

পলকে পলকে, দামিনী দলকে, 
চমকে যুবক-পাণ। 

আকর্ণ লন্ধান, কামের কামান, 
যুগল ভূবর টান | 

অধরোষ্ঠ কিবা, পুবালের ডিবা।, 
দশন মুকতাধার | 

মৃদূ মদ হাসে, দর পরকাশে, 

কি শোভ! করে সঞ্চার | 

'নাসিকার কোলে, গজমতি দোলে, 
তিলফুলে হিমকণা | 

পূলস্বিত বেণী, নাগিনীর শেণা, 
উভে কিবিস্তার ফণ। || 

পৃতিভার খনি, চন্্রসূর্ধা মণি, ৬ 
সীমন্ত শীমন্ত করে। 

রতু কণফুল, শোভে কণমূল, 
দোলে কি আনন্দভরে || 

পাটলী কি রসে, কপোলে বিকসে, 
কপাল কি আধ ইন্দু। 

* শিরোভুঘণবিশেষ, ইহা কণাটদেশে পুসিদ্ধ। 
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মৃগাঙ্কের পায়, শোভিছে কি তায়, 
মুগমদ-লেখ।-বিদ্দু ॥ 

রাঙা কোকনদ, শিকর শীপদ, 
অঙ্গলী চাপার কলি। 

পথম যৌবন, 
কিবা ভাব টল-টলি।। 

নান৷ গুণবতী, জুশীলা সুমতি, 
ঈশুরে অচলা রতি। 

মধুর গভীর, আুধাসস গির, 
মোহিত করয়ে মতি ।। 

কিবা নতশিরে, গতি অতি ধীরে, 
সলজৃজ মধুর ভাব। 

সুলক্ষণযুতা, 
কাঞ্ধীপুরে আবির্ভাব | 

বীণা বেণু আদি, 
যন্ত্রতন্ত্র মৃত্তিমতী | 

সারদ। সমান।, নৃত্যগীত নান, 
শিখিয়াছে চারুমতী || 

নাটক নাটিকা, শব্দশাস্ত্র টীকা, 
কাব্য আর অলঙ্কার | 

ছন্দো ব্যাকরণ, দর্শনে দর্শন, 
শ্তিক্মৃতিঅলঙ্কার || 

সব্ব কলাবতী, যথ। 
চিত্রে চিত্রলেখা বাল! । 

অপৃকর্ষ রমণী, নারী-শিরোমণি, 
কিবা বৈজয়ন্তী-মাল। | 

দিন দিন তার, 
পকটিত হেরি বপ। 

সমযোগা বর; না হয় গোচর, 
/ চিন্তিত হইল! ভূপ || 

সচিবের সহ, 
কতরূপ যুজি করে। 

1বভবে বিপুল, রূপেতে অতুল, 
কে আছে তব-ভিতরে ? 

স্থির অবশেষ, উড়িথ্যা-নরেশ, 
শীপৃরুষঘোত্তম রায়। 

কল্প সমান, রূপের নিধান, 
বিক্রমে বিক্রম পায়।। 

রস-পৃস্বণ, 

কিবা সিন্ধুস্তা, 

অুস্বর-সন্বাদী, 

ভানুমতী, 

পর্মুবনাকার, 

বসি অহরহ, 

রঙ্গলাল-গ্রন্থাবলী 

শুনি সমাচার, 
হৃদয়ে উদয় পীতি। 

কাঞীশ-সদন, 
করিলেন যথানীতি ॥ 

কহে মন্ত্িবর, যুড়ি দুই কর, 
“অবধান মহীপতি। 

রূপে অতুলন।, 
ললনার সার গতী॥| 

ভূবন-ভিতর, তার যোগ্যবর, 
করিবারে নিরপণ। 

এই যোগ্য হয়, উচিত পৃতায়, 
স্বচক্ষে করি ঈক্ষণ ||” 

শুনি কাকীরায়, দিল তাহে সায়, 
“সাজহ ত্বরায় যাব। 

কিরূপ আকার, আচার ব্যভার, 

পৃত্যক্ষে দেখিতে পাব ||. 
কনা পদ্মাবতী, যাইবে সংহতি, 

নিরখিবে ভাবী পতি। 
সাগরের পুতি, ধায় সোতম্বতী, 

কপথে না করে গতি ।।'? 
বিচারি ভূপতি, দেন অনুমতি, 

লাজিল কিন্করগণ। | 

সচিব সহিত, গুরুপুরোহিত, 
দৈরিষ্কী পুরদ্ধী জন॥ 

শিবিকারোহণে, লহিত স্বগণে, 

চলিল৷ নৃপনন্দিনী | 
রণ-বেশ ধরি, চলে অশ্োঁপরি, 

বেড়িয়া শত বন্দিনী || 

সঙ্গে লয়ে ঠাট, আগে যায় ভাট, 
উত্তরিল ক্ষেত্ররাজে। 

যথ। কলাচার, পড়ি রায়বার, 

কহিছে নৃপ-সমাজে | 

“কাঞ্চী নরবর, 
সমাগত মতিমান্।' 

শুনি গজপতি, * 
তভোটিতে সত্বরে যান ॥ 

* উৎকলাধিপতিদিগের পৃসিদ্ধ পৃর্চীন খ্যাতি। 

উড়িঘ্যা-াজার, 

চারণ প্রেণ, 

কমলা-কলনা, 

কলেবরেশুর, 

হরঘিত গতি, 
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যথাসমাদরে, কপাট-ঈশুরে, 
আনিল৷ পুরুঘোত্তমে। 

যোগ্য ব্যবহার, . আতিথ্য-সৎকার, 
সদাচার যথাক্রমে || 

কিছু দিনান্তরে, মহা আড়ম্বরে, 
শীগুপ্ডিচা যাত্রা * হয়। 

দেখিবারে রথ, হাটি দূর পথ, 
লক্ষ লক্ষ যাত্রিচয় | 

সাধে মনোরথ, দেখি তিন রথ, 
মগ্ডলিত পিংহদ্বারে | 

বাজে চাক ঢোল, করতাল খোল, 

শগতিরোধ একেবারে || 

তাল-ধ্বজোপর, কিবা মনোহর, 

রেবতী-রমণ-শোভা ৷ 

নন্দী ঘোঘ নাম, রথে ঘনশ্যাম, 

ভক্তজন-মনোলোভা || 

বের্দি-রথোপরি, বিরাজে সুন্দরী, 

ভড্রা সহ সুদর্শন। 

একদৃষ্টে রয়, যত যাত্রিচয়, 
চরিতার্থ মনে মন ॥ 

পৃলয়-সময়, সিন্ধু উথলয়, 
* হেন কোলাহল"রোল। 

জয় জগনাথ, জয় জগন্থ, 
হরিবোল হবিবোল || 

হইল লগন, যথা শুভক্ষণ, 

উদয় উতকলরায়। 

করে পরিপাটী, জুবর্ণের বাটি, 
অগ্ুর চন্দন তায়।। 

সুবণ মাজনী, ধৰি নৃপ্যণি, 
আপন দক্ষিণ করে। 

ঠাকুর সন্দুখে, ছড়। দিয়ে সুখে, 
ঝাটী দিয়ে পাটী করে।। 

দেখিয়া! রাজার, রীতি এ পার, 
হাসিল কাঞ্চীর পতি। 

যৃণা লহকার, দিয়ে টীটকার, 
কহিছে মন্ত্রীর পৃতি। 

1 জগন্বাথের রথ-যাব্রা | 
২৩) 
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“এ কি হে দৃগতি, 
চগ্ডালের আচরণ । 

এরে দৃহিতায়, দিব আমি হায়, 
ধিক্ ধিক অভাজন | 

সমুদ্রের জলে, শিলা বাঁধি গলে, 
বিসজিব পদিনীরে। 

বৃথা পরিশ্ম, দূরে গেল ভ্রম, 
চল যাই দেশে ফিরে || 

কি আছে স্থিরতা, কেবা এ দেবতা, 

জগন্াথ যার নাম। 
নাহি বেদ মন্ত্রে, কি পুরাণ তত্্ে, 

আকৃতি বিকৃতি ধাম।। 
পন দেশ শুদ্ধ, বলে তারে বৃদ্ধ, 

বৃদ্ধ মৃত্তি দৃশ্য নয়। 
যত মতিচছনু, পৃসাদের অনু, 

খাইয়ে কৃতার্থ হয়॥। 
গেল জাতিভেদ, লুপ্ত হ'ল বেদ, 

সকলে মচেছের ভাণ। 
পদিনী আমার, 

চণ্ডালে করিব দান? 

শুনেছে কি আর, 
নহে ক্ষত্রকলোভ্ভত। 

ক্ষেত্রে গোপিনীর, 
তাই অন্যাচারযূত || 

হেথা কাজ নাই, চল ফিরে যাই, 

জারজ জামাই হবে? 

ক্ষজিয়-সমাজ, দিবে মোরে লাজ, 
পাণে তাহ নাহি সবে |" 

যেষন বলিল, অমনি চলিল, 
ক্ষেত্র ছাড়ি কাঞ্চীপতি। 

উৎকল-ঈশরে, নিবেদিল চরে। 
যথাযথ সে ভারতী ॥। 

শুনি সে সকল, মহা ক্রোধানল, 
রাজার হৃদয়ে জলে । 

তখনি ডাকিয়া, কহিছে হাকিয়।, 
আপনি সচিবদলে || 

“জারে দূরাচার, এত অহ্ষ্কার, 
আমারে জারজ বলে। 

হয়ে নরপতি, 

শুচি-জবতার, 

এই দূরাচার, 

জাত মহাবীর, 
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মহানন্দ শেঘ, ক্ষত্রিয় নরেশ, 
ক্ষত্রী কোথা ধরাতলে ? &* 

ক্ষত্র। হল লুপ্ত, যবে চন্ত্রগুপ্ত, 

মগধের মহীপাল। 

ক্ষত্রী বলি আজ, এ ক্ষেত্র-সমাজ, 

করে দৃষ্ট ঠাকৃরাল || 
মোরে কৃবচন, বলিল দুর্জন, 

তাহে কিছু নাহি ক্ষতি। 
এত অহঙ্কার, ঠাকরে আমার, 

গালি দেয় নষ্টমতি ? 

যিনি নিরাকার, কি আকার তার? 

সাকার কল্পনা-মার | 

সাধকের হিত, তাহে সমাহিত, 

কহে বেদ বার বার ॥। 

পন কহে বেদ, ভেদজ্ঞান ছেদ, 

সেই জ্ঞান সার মাত্র। 

বিভূ-সনিখধান, সকলে সমান, 
ভ্রম ভাণ পাত্রাপাত্র |। 

কিবা হরিহর, ব্ধা পুরন্দর, 
সকলি আমার পুভু। 

পাত্রভেদে পয়, নানা বর্ণ হয়, 
বস্ত ভিনু নয় কভু।। 

নহে বস্ক অন্য, একই হিরণ্য, 

সকল ভূঘার মূল। 

কিন্কিণী কন্কণ, 
ললাটিকা কর্ণফল || 

যেব! যেই ভাবে, মনে তারে ভাবে, 
সেই ভাবে পাবে সেই। 

নিন্দক দুর্মতি, পাইবে দগতি, 
সারোদ্ধারে মাত্র এই || 

কে আছে সংসারে ? পারে চিনিবারে, 

অনস্তের চারুপদ | 

সে পদে আমার, রাজত্ব কি ছার, 
চগ্ডালত্ব বন্ধপদ || 

কিরীট-শোভন, 

* বিষ্পুরাণাদি মান্য গৃগ্থে লিখিত আছে, নন্দ- 
বংশীয় মহানন্দই শেষ ক্ষত্িয় রাজা, সেই সময়া- 
বধি ক্ষজিয় বর্ণের লোপ হয়। চন্দ্রগুপ্তের মাত। 
মুরা ক্ষত্রিয়কন্যা ছিলেন না| 

রঙ্গলাল-গ্রন্থাব্ী 

কাঁল বিঘধর, 
কাঞ্চীরাজ-নিন্দাবাদ | 

সহিত অন্তর, তনু জরজর, 
হায় হায় কি পূমাদ | 

অপিতে আমায়, নিজ দৃহিতায়, 
এনেছিল সঙ্গে লয়ে। 

আমারে না দিল, 

মানমদে মত হয়ে।। 

আমার এ পণ, শুন সভাজন, 

সত্য কি জগৎপতি। 

তার, কৃপায় আমার, 
থাকে ভক্তি-রতি-মতি | 

তার, কৃপায় আমার, 
উড়িঘ্যার এই পদ। 

তবে এই মোর, পৃতিজ্ঞা কঠোর, 
দধীচি-অস্থি-আম্পদ || 

গংবৎসর তিন, ব্রিমাস ত্রিদিন, 

ভিতর সে দৃরাচারে। 
সমরে জিনিয়।, চণ্ডালে আনিয়।, 

দিব তার তনয়ারে || 

বলি এ ভারতী, 

পৃশান্ত হইল চিত। 
কাযোয নানা বত, 

জ্যেষ্ঠ মাস সমুরিত || 

দেব-সুান পূর্বে, মাতিলেক সর্ব, 
মগুলেতে জগনাথ। 

ধরি করি-রূপ, শোভা অপরূপ, 

বলভদ্র তদ্রা সাথ ॥| 

নীল করিবর, 
ধবল মাতক্গ বল। 

কনক-করিণী, স্ুভদ্রা ভগিনী, 

শোভিছেন মধ্যস্থল || 

ভোগের সময়, হইল ব্যতায়, 

শুনি রাজা কোপভরে। 

দাও সুপকারে। ধোঁর কারাগারে, 
বাধি লয়ে বদ্ধ করে| 

দিন দূই পরে, নিশীথ পৃহরে, 
স্বপন দেখেন রায়। 

. গরল পুখর, 

চণ্ডাল বলিল, 

সত্য যদি 

সত্য যদি 

ক্ষান্ত নরপতি, 

কত দিন গত, 

নীল গিরীশুর, 
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কহিছে কে যেন, “এত দর্প কেন? 
ভূলিয়াছ আপনায় | 

পুরী নাম-ধেয়, ' কালি ছিলে হেয়, 
আজি তুমি গজপতি। 

ধাহার কপায়, রাজা : উড়িষ্যায়, 
তারে হেল ছনুমতি ॥ 

এত অহঙ্কার, মম সপকার, 

দাশুরে দিয়াছ কার] | 

সে ভক্ত আমার, কি দোঘ তাহার ? 

চক্ষে তার শতধারা ॥| 

আমিও অভুক্ত যদবধি মুক্ত; 
দাশরথি না হইবে। 

সত্বেরে যাইয়া, দেহ ছাড়াইয়।, 
তবে সে ক্ষমা পাইবে || 

সা মত্ত মন, ভুলিয়াছ পণ, 
কাক্ীকাবেরীর জয়। 

রাজযোগ্য রীতি, নহে এই নীতি, 
পৃতিজ্ঞা৷ ভুলিয়া রয় || 

কহ স্পকারে, দিউক আমারে, 
পর্য্যঘিত অনুভোগ। 

লয়ে তার মাত্রা, কর যৃদ্ধযাত্রা। 

নিশাশেঘে শুভ-যোগ ||” 
স্বপন ভাঙ্গিল, নৃপতি জাগিল, 

চলে ভ্রত কারাগারে । 

সপকার-্পায়, দণ্ডবও কায়, 
নিপতিত বারে বারে | 

করি নমস্কার, মাগে উপহার, 
“ক্ষম মোরে অতিরোঘ । 

তুমি পুণ্যবাব্, তকত পুধান, 
না জানি করেছি দোঘ।। 

পর্যুযঘিত অনু, * ভোগেতে পৃসন্, 
করহ ঠাকুর মোর। 

সেবা পুয়োজনঃ যেবা আয়োজন, 

করহ -থাকিতে ঘোর ||” 

* কঘিত আছে, এই সময় হইতে জগনাথ 

দেবের পর্য্যঘিত অনে একটি ভোগ দিবার পথা 
পচলিত হয়। 

১৭৯ 

যথা সংগোপন, 

শিরেতে লইয়া যায়। 
যাত্রা! করে বার, 

পরিক্রম করি যায়। 
যুড়ি দই হাত, শত পণিপাত, 

শিহরিত কলেবরে। 
যথা ভক্তিভরে, মুদ্ মন্দস্বরে, 

শিনাথের স্তব করে॥ 
“পুসীদ দেব মাধব! 

যমচর্চয়স্তি সাঁধবঃ ! 

গজেন্দ্র-মোক্ষ-কারকং 

খগেন্দ-দর্প-হারকয্ | 
অনস্তশক্তি-ধারকং 
কৃতান্ত-ভীতি-বারক্। 
নিতান্ত-শাস্তি-দায়কং 
নিশাস্তকারি-নায়কম্ | 
ব্রিদেব-গীত-গৌরবং 
নমামি-ধৃত-রৌরবয্। 
বপূঃ সুরারিভৈরবং 
পৃশান্ত-ভূজ-কৈরবমূ । 
নমঃ কৃতান্তবারিণে 
ভবাদ্ধি-কর্ণধারিণে | 
সুরারি-গর্বগঞ্জনম | 

নদী-্পদাব্জ নিগতা ৷ 
সুরাপগ পর্দং গতা । 

নমামি দেবমীশরমূ । 

অসংখ্য ভানু-তাস্বরমূ। 
অশেঘ-পাপনাশনং 

আুধারসাবতারণমূ । 

জ্মরামি নাম তারণং 
অয়ে নিদান-্কণ্ম ণাযু । 
কৃপানিধান পাহি মায্ | 
অসংখ্য-রেণুরাজিতঃ, 
অসংখ্য-জীবপূরিতঃ | 
অসংখ্য-লোক-গুয়িফতঃ 
ভবো ভবস্তমাশিতঃ | 

নমামি বিশৃকারবে, 
তরিস্তমোভবার্ণবে | 

ভোগ সমর্পণ, 

দক্ষিণ পাচীর, 
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পৃবোধ-সৌধ-নিন্ধবে, 
ক্দীনহীনবন্ধবে | 
নমামি নীলরদেহিনে, 

আনীল-শৈলগেহিনে। 
ব্রিলোকচিত্ত-মোহিনে, 
দরস্ত-সংঘ দ্রোহিণে। 
দয়াময়াভয়াকর; 

অধৌধমাও সংহর |” 

“রেখে। রেখে। শ্টীচরণে, জীবনে মরণে রণে, 
চরণ জ্মরণে মন রয়। 

তা যদি আয়ত্ত মোর, কি আছে সুখের ওর, 

তুচছ বোধ করি জয়াজয়।। 
যখন চিন্তই মনে, তব দয়। আকিঞ্চনে, 

তখনি স্তম্তিত হয় পাণ। 

পূর্বে আমি কি ছিলাম, এবে বা কি হইলাম, 
তাৰি কিছু না পাই সন্ধান | 

তোমাতেই অনুক্ষণ, গৃথিত পদার্থগণ, 
সূত্রে যথা গাথা মণিচয়। 

বিশুণ্তরু বিশ্াধার, বিশুযোনি বিশৃসার, 
বিশশুর ব্যাপ্ত বিশৃময় | 

শুনিয়াছি তব জায়।, মহাবিদ্যা মহামায়া, 

কাজ তার নাটুয়ার মত। 
অন্তহীন এ সংসারে, ভাঙ্গেন গড়েন কারে 

কত কল্প এ খেলায় গত || 

মায়াপাশে হয়ে বন্দী, কে পাবে তাহার সন্ধি, 
চিন্তনীয় নহে সেই খেলা । 

এইমাত্র নিবপণ, শীপদে যাহার মন, 
তবৰান্ধিতে সেই লভে ভেলা ||; 

ইতি পদ্মাবতী নাম তৃতীয় সর্গ। 

চতুর্থ ন্গ 

মাণিকা গোপালিনী। 

পরীর দক্ষিণ ছারে জলধির তীর । 
. হিল্লোলে কল্লোলে হয় শবণ ঘধির | 

রেপৃময় পথে ঘষ্টে পথিষের গতি। 
বামে স্বানে ক্ষ ক্ষ আমুক্থা বসতি।। 

পঞ্চক্রোশ অণ্তরেতে আছে .এক গাম। 
নামেতে আনন্দপূর গৌয়ালার় ধাম | 
গাঁচ সাত ঘর গোপ করে তদ! বাস। 
নাহি জানে কোন শিজ্প নাহি করে চাঘ।। 
বিভবের মধ্যে আছে গো মেঘ মহিথ। 

তাই লয়ে সময় সংবরে অহনিশ ॥ 
চরে চরে পশুপাল খায় ঘাস-জল । 

সুধারপে দৃগ্ধদান করে অনর্গল | 
দধি দুগ্ধ ধৃত নবনীত ছানা সর। 
সেই তত্তে গোপীগণ ব্যস্ত নিরস্তর | 
অদূরেতে দক্ষিণের গমনীয় পথ। 
সিদ্ধ করে তাহাদের ধন মনোরথ । 

নাঁনা গব্যে গোপীগণ সাজায় পসরা । 

পথপাশে বসিয়াছে বচনপূখরা | 
দ্ চারি পাঁচ সাত গোয়ালিনী মেলি। 
গান করে শীব্ন্দাবনের রামকেলি | 
তার মধ্যে মাণিকা নামেতে এক বালা । 
রূপের ছটায় পথ রয়ে উজলা | 
অঙ্গের পতিতা যেন কঘিত কনক। 
বৃঘভ বেহার। নামে তাহার জনক || 
কি সুন্দর স্থক্মার সুলক্ষণবতী | 

শীচন্দ্র বেহারা নামে হয় তার পতি ॥। 
পতিদিন পৃভাতে পে সাজায়ে পসর]। 
বড় দেউলের ধবজ। দেখি মনোহর || 

যথাতক্তি নত হয় যুড়ি পদ্মপাণি। 
রাজপথপাশে পরে পণা রাখে আনি ॥ 
যে কিছু পদার্থ আনে বিক্রয় কারণে। 
জগনাথে নিবেদন করে মনে মনে | 

তারপরে পথিকে করে বিনিময় । 

অনুরদিন জগনুথ হৃদয়ে উদয়॥ 
অন্তর্যযামী ভগবান জানেন সকল । 
একদা হইল তার জনম লফকল || 
সেইদিন পাচ ঘড়ি বেলার পময়। 
পসরা লইয়া শিরে হইল উদয়॥। 
যেমন করিল যাত্রা ভাবিনী রমণী । 
ঘামনেত্র ধাম জানু স্ফ,রিল অর্থলি || 
শ্বীনখুখে শউখচিলী আগে উড়ি খায় | 
ধবন নকল এক আগে আগে ধায় ॥ 
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ডাহিনৈ বামেতে শিবা করয়ে পস্থান। 
চারিদিকে সুলক্ষণ হয় দৃশ্যমান || 
ক্ষণে ক্ষণে উল্লসিত গোয়ালার মেয়ে । 
সেদিন বাড়িল রূপ আর দিন চেয়ে।। 

একে ত রূপের খনি বয়সে তরুণী। 
অরুদ্ধতী আইল কি ত্যজি সপ্ুমুনি? 
শীতল অনল পায় লাবণ্যের ছটা। 
ধঁয়াফারে শোভা নীল চিকরের ঘটা ॥। 
খঞ্জন গঞ্জণ নেত্রে অঞ্রন রঞ্জন | 
ইন্দীবর নীলিমার গৌরব-ভঞ্জন || 
দর হাসি মুখে যেন পৃফুল্ল বাধূলী । 
কপোলের আভা কিবা লোহিত গোধূলি । 

নাসিকায় ফলগুণা * কর্ণে মল্লি-কলি || 1 
তালে চিতা ] যেন ফুল কমলেতে অলি 
করেতে কনক-চুড়ী কণ্ঠে কণ্ঠমালা | 
অঙ্গলী অঙ্গুরী আর পদে গোড়বালা || 1 
কালমেধী সাড়ী পর] পবনে চঞ্চল । 
বামকাখে পলম্বিত বিচিত্র অঞ্চল ।। 

রঙ্গ পাটফলে | কিবা বেণী বিজড়িত । 
তাহে এক চাপা যেন জলদে তড়িত।। 
আলতীয় রাঙ্গা পদে অধিক জমকৃ। 

দত্ত মাঁতঙ্গের মত গতির থমকৃ। 
দাড়িখবের বীজ দত্ত মন্দ মন্দ হাস। 
আরক্ত অধরে পণরসের উচ্ছাস || 

কি মধ্র বাণী যেন কোকিল কৃহরে। 
অমৃতের বৃষ্টি হয় শুবণ-কৃহরে | 

পসরা লইয়া পথে করিয়া পবেশ। 

দেখে দৃই অশ্ারোহী রাজপুত-বেশ || 
নীরদ শ্যামল এক দ্বিতীয় ধবল। 

কষ্চবর্ণ শেতবর্ণ তুরজযুগল ॥। 

* উতৎকলীয় নাঁসা-ভূঘণবিশেঘ। 
1 কর্ণ-ভূঘণবিশেঘ । 

গু উদ্ৃকী। 
1 পদভূঘণ ধিশেঘ || 
11 উর্ণাদিস্মিত কৃস্থমকলিত স্যর ইহার দ্বারা 

কবরীবন্ধন হয়। 

দিব্য দুই মৃত্তি হেরি তাবে মনে মনে। 
লক্ষীমস্ত পথিক মিলিল শুভক্ষণে || 

মুখেল্দু রঞ্জিত মুদূ মন্দ মন্দ হাপে। 
পসরা লইয়া গোপী চলিলেক পাশে | 
ধীরে ধীরে অগ্ন,সর হইল যুবতী । 
বঙ্কিম আপদ-ভঙ্গী আধোদিকে গতি || 
মস্তক হইতে ত্বরা। নামায়ে পসরা । 

ললাটে অঞ্চল টানি দিল মনোহর || 
মাণিকার রূপ হেরি রাজ পৃত্রন্থয়। 
মনে করে দ্বাপরের ভাব রসময় || 

এই কি সে বৃঘভানু-নন্দিনী রাধিকা ? 
পেমগ্ডরু মাধবের পৃণয়-সাধিক! ? 
ক রাজপুত দেখি মাণিকা মোহিত 

অপবূপ বূপে হলো চকিত রহিত। 
নবীন কিশোর কৃষ্ণ কন্দর্প মুরতি। 

গোলক পুলকদাতা কমলার পতি।। 
মনে ভাবে এ পূরুঘ অতি স্ুকমার। 
শ। জানি হইবে কোন্ রাজার কমার | 
এ মব ধয়সে কেন পবাসেতে ফেবে? 

কেমনে ইহার মাতা ছেড়ে দিল এরে ? 
দেখিয়াছি আঁশোয়ার অনেক অনেক । 

হেন অশ্ারোহী কভু দেখিনি জনেক || 
কাল। ধলা ঘোড়া কালা ধলা আশোয়ার | 
মর্তেয কি আইলা দূই অশিনীকমার ? 
গৌর গৌরবের চৌর এ কৃষ্বরণ । 
প্রুঘজাতির এই শ্রেষ্ঠ আভরণ।। 
আকারেতে বোধ হয় বড় ধনবান্। 
সমরে সমর্থ অতি বীর বলীয়ান || 
যুদ্ধ করিবারে যেন এই বীরবেশে। 
দইজনে ত্বরাত্বরি যান কোন দেশে || 
নিরখিবামাত্র কেন এত উচাটন। 
করিল কি মম মন কটাক্ষে হরণ? 
দূরস্ত সিপাহিগণ কভু শাস্ত নয়। 
সত্য কি ইহারা দধি করিবেক ক্রয়? 
কড়ি নাহি দেয় পাছে ভোজন করিয়ে । 
যে হোক হেরিব রূপ নয়ন ভরিয়ে || 
বীরযুগ-মুখ চাছি যূড়ি দই পাণি। 
দর হাঁসে বিনাইয়। কহিতেছে বাণা ॥ 



১৯৮২, 

“হয়েছে অনেক বেল খরতর খর] । 
তরুতলে গাভীবৎস যাইতেছে ত্বরা || 

হেখ। আছে ছায়াজল গো-রস পুচুর। 
ঘোড়া রাখি দূজনে করুন শাস্তি দূর ||: 
বসন্ত-কোকিল পৃায় সুস্বর গভীর । 

শুনি চমকিত চিত হ'ল দৃই বীর।। 
চতুর নাগরবর কৃষ্ণ রাজপুত । 

বন্কিম নয়নে খরতর শরযৃত|। 

নবীন নীরদ যথা নিনাদিত ধীরে । 
কিবা প্রতিধ্বনি যথা মহেশ-মন্দিরে || 
সেইরূপ ধীমুখেতে বচন পুকাশ। 
বিশ্বাধরে সুরঞ্জিত মুদূ মন্দ হাস।। 

“তোমার গো-রস খাটি কিংবা দীরভরা ! 

অপরূপ নানারপ সাজান পসরা || 

সুলত কি দুর্লভ মূল্যেতে বিনিময় । 

না জানিলে সদা কেমনে বল হয় 2: 

বচনে চাতুরী বুঝি আতীরের বধূ । 
উত্তর পৃদান করে বরঘিয়া মধু | 
কহে কিছু বপনের বসন তুলিয়া | 
“আমার যে কিছু আছে লও হে মূলিয়৷ || 
গাহক যেমন মিলে পদার্থ তেমন । 
গুণের পরীক্ষা মাত্র গুণীর সদন ||. 

রপিক পাইয়া রস কথার উত্তরে। 
কহেন বিলম্ব নাই যাইব সত্বরে | 
কহ গো গোয়ালিনী কিবা তব নাম ? 
কোথায় জনক আর শৃশুরের ধাম || 
শশুরের ঘরে কিবা থাক বাপ-ধরে ? 
কতকাল বেচা-কেনা এই পথোপরে ? 
তর্ক এত তত্র বেচি বচনেতে ছন্দ । 
নহে ত ননন্দ শশ্ু তাহে নিরানন্দ ? 
আজান ভাল স্বজাতির ব্যবসা-কৌশল । 

পোয়াতে করহ সের ঢেলে দিয়ে জল || 
হাসিয়া মাণিকা করে আরো বাকৃছল। 
“স্ত্রীজাতির বৃত্তি পৃভূ। কেব। ছাড়ে বল? 
এই গ্রামে ধর মম এই দেখা যায়। 
মাণিকা বলিয়া মোরে ডাকে বাপ মায় || 
গাম ছেড়ে গ্রামাস্তরে যাই নাকে। কভু। 

পতি আর পিতৃগৃহ একগ্রামে পুডু॥ 

$ 

রঙগলাল-্রন্থাবলী 

পিতা মোর বৃঘভানু মাতা কলাবতী । 
নাম নাহি লয় পতি কমুর্দিনী-পতি || 
মোর পৃতি আছে শৃশ্ু-ননদীর পীতি। 
এই পথে দধি দুগ্ধ বেচি নিতি নিতি | 
ছন্দ না শিখিলে পভ ! নাহি হয় কড়ি । 

আচাভয়া লোক পথে যায় গড়াগড়ি || 
অধীনীরে কত মত জিজ্ঞাসিছ বাণী। 
আপনার নাম গোত্র কিছুই না জানি ।। 

জন্য তব কোন্ বংশে কিবা! গাম নাম? 
কেবা পিতা মাতা তব কহ গুণগ্ণাম || 
এক মার পুত্র বুঝি নহ দই জন। 
তুমি হে শ্যামল ইনি ধবল বরণ ॥। 
তুমি ছোট, ইনি বড়, এই মনে হয়। 
বহু কখা জিজ্ঞামিতে মনে' লাগে ভয় || 
ছোট মুখে বড় কখা পাছে কোপ কর'।”' 
এত বলি মাণিকা হইল নিরুত্তর | 

অসিত পুরুষ কন সন্মিত আননে। 
“আমাদের পরিচয় শুন বরাননে || 

শরসেন দেশে ঘর জন্য যদৃকৃলে। 
কিশোর বয়স গেল যমুনার কলে ।। 
আমরা জনমাবধি মাতুলের ডরে। 
লুকায়ে ছিলাম গিয়ে তব জাতি ঘরে |॥ 
অনেক উৎপাতে তথা পাইনু উদ্ধার । 
গোচারণে বনে বনে করিনু বিহার | 
সরল তোমার জাতি সরল হৃদয়। 
বিশেষ সরল বজ-গোপবালাচয় || 
বেঁধেছিল পরষেডোরে তনু আর মন। 
আর কি তেমন পরম হইবে ঘটন ? 
মাতুল মরিল রণে ঘুচিল জঞ্জাল। 
তার পরে সিম্কৃতটে গত কত কাল | 
জগনুথ সিংহ রায় হয় মম নাম। 
ইনি মোর বড় ভাই বূপগুণধাম || 

অন্যায় না সন ইনি দয়ার নিধান। 
গদাযুদ্ধে কেহ নাহি ইহার সমান।। 
তোমার নিকটে গোপি! কি আর বড়াই । 

ঠেকিয়৷ শিখেছি কত দেখেছি লড়াই || 
এবে আমি ক্ষেত্রবাসী পসাদে নিভর । 
আত্বীয় আমার সব কেহ নহে পর ॥। 



কাঁঞ্ধীকাবেরী ১৮৩ 

ভারত ভরিয়া আছে সেবক আমার । 
এক স্বানে নাহি' খাকি ত্রমি এ সংসার |। 
আমার হইয়া সবে আমারে না চিনে || 
ক্ষণেক থাকিতে নারে কিন্তু আমা বিনে ।। 

চতুদ্দশ গড় মম দুর্গম বিশেঘ। 
আল্ঞ। বিনা কার সাধ্য করিবে পৃবেশ || 
সম্পতি যেতেছি কাঞ্চী-অধিপতি-জয়ে | 
বড় তার গব্ব, খব্ব করণ আশয়ে || 

পশ্চাতে আগসিছে বহুতর সৈন্যদল। 

হাতী ধোড়া রথ পদাতিক মহাবল || 

যাইতেছি দূই ভাই সকলের আগে । 
এখানে বিলম্ব তব নব অন্রাগে 11” 
তাহা শুনি গোপী কহে কৃতক্ত্য হয়ে । 
“নাহিক ভাজন হেথা কিসে দিব লয়ে ? 

কাহাকে বা আগে দিব বল হে' গৌসাই। 
অধীনীর ধরে চল হেথা স্বান নাই ||? 

অগজ বলেন “চিন্তা কিসের কারণ । 
যাতে দিবে তাহাতেই করিব গহণ || 

আমাদের অনাচার সদাচার নাই । 

যেখানেতে যাহা পাই তাহা খেয়ে যাই || 

আন আন যদি দধি দৃপ্ধ আর উপহার | 

ভাঁও থেকে দৃই ভেয়ে করিব আহার || 
পশ্চাতে খাইব আমি অন্যথা না কর। 

ছোট ভেয়ে দেহ নব্নীত ক্ষীর সর ||” 

কৃষ্ণ রাজপুত কন “ইহ যে অনিষ্ট । 
জ্যেষ্ঠে রাখি কেমনেতে খাইবে কনিষ্ঠ ? 

আপনি খাউন আগে আমি খাব পরে ।” 
কতক্ষণ কথার কল্পনা পরস্পরে ।। 

মধ্যভাগে দাঁড়াইয়া গোপের কামিনী । 

সিতাসিত মেধমাঝে যেন সৌদামিনী || 
কালীয় পুরুঘ পূতি মন মজে ছিল। 
“তুমি আগে খাও” বলি বাড়াইয়া দিল || 
অগৃ্জের বাক্য পুনঃ না করি লঙধন। 
অগ কৃ অশারোহী করেন ভোজন |) 

পরশিছে গোপবালা আনন্দে বিভোলা। 
কর উত্তোলনে উভ স্ুতনূর চোলা | 
শীমুখের পৃতি একদৃষ্টে চেয়ে বয়। 
ধ্যান, জ্ঞান, মন, পাণ করিল বিক্রয় || 

সামালিতে ন। পারিল লজ্জা গেল দবে। 
পুলকিল তনুরুহ পুণয়-অঙ্কবে | 
করে কর পরশে হরঘে মুগ্ধ মন। 
মহীতলে পড়ে ক্ষীর ত্যজিয়৷ ভাজন || 
নিরখিয়ে স্মিতানন কালীয় তুরঙ্গী | 
ভাবগ্রাহ্ী ভাবে বশ হেরি ভাবভঙ্গী || 

কহিছেন, “ক্ষুধা তৃষ্ণা হইয়াছে দূর । 

অগৃূজেরে দধি দৃগ্ধ দেহ গো পচর ||” 
তাহা শুনি আভীবিণী সানন্দ-অক্তরে | 
শে. ত রাউতের করে গব্য দান করে || 
উদ্ধব, অক্রথর নাম সহিস দজন। 
জল দিল মুখ হস্ত শোধন কারণ ॥ 
অনন্তর দূই ভাই পৃফল্ল-অস্তর | 
অশৃ-চালনায় হইলেন অগসর || 

গোপালিনী চলে গেল স্বজনে ভবনে । 
ইহাদের সঙ্গে যাব ভাবে মনে মনে || 

কহে, ঘিরে বরে আব কিব। পৃয়োজন ? 
নবীন কিশোর কৃষ্ে অপিষাছি মন।” 
ছল করি দূই ভেয়ে কহে রসময়ী। 
'দই' খেয়ে চলে যাও, কড়ি দিলে কই |”? 
কৃষ্ণ কন, “আমাদের সঙ্গে কড়ি নাই। 

ধন-জন পিভে রেখে এসেছি দূভাই 11” 

গোপা কহে তবে আমি সঙ্গে সঙ্গে যাব। 
সংযোগ হইলে পরে কডি বুঝে পাব ||” 
উত্তবে কহেন কৃষ্ণ, “কত দূরে যাবে? 
দৌড়িয়া ঘোড়ার সঙ্গে মহা কট পাবে 11? 
মাণিকা কহিচে, “দেব! এ ত বড় বঙ্গ । 

কড়িও দিবে না আর নাহি লবে সঙ্গ || 

কি করিব বল পৃভূ ! ঘরে ফিরে গিয়ে। 
বিনি মূলে যাও দৌহে দৃধ দই পিয়ে।।” 
কালীয় কহেন, “শুন শুন গো মাঁণিকি। 
খেলে কড়ি দিতে হয় এ কথা জানি কি। 
কি করিব এখন লাগিল বড় ধাঁধা । 
যাহা কহ তোর কাছে রেখে যাব বাঁধা ||+” 
সে কথা শুনিয়া ভূই ছুয়ে গোপাঙ্গ না৷। 
ছি! ছি! কহে বার বার কাটিয়ে রসনা | 

কহে “পুভৃ! মোর চেয়ে অধম কে আছে? 
দ্রব্য দিয়ে বাঁধ। সব তোমাদের কাছে ।। 
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যায় যাক ঘর হ্থার যায় যাক ধন। 
সঙ্গে লহ চিরকাল সেবিব চরণ ||" 
প্নরায় ক্হিতেছে হাসিয়ে হাসিয়ে। 
“কেমনে তোমার যাওয়া কড়ি নাহ দিয়ে। 
সাধু হয়ে কেমনেতে ঘরে ফিরে যাব । 
কে দিবে আমারে কড়ি, কেমনেতে পাব? 
কহিছেন বড় ভাই, “কেন কর ক্রোধ। 

বাধা দিয়ে খণ তব করি পরিশোধ || 
বন্ধক রাখহ এই রতন-অঙ্গুরী। 

পশ্চাতে সামন্ত সৈন্য আসিতেছে ভূরি || 
সেনার নায়ক-হস্তে এ অঙ্গরী দিও । 
যত ইচছা হয় দধি-দগ্ধ মূল্য নিও || 
সায় দিল গোপবালা সে কথা শবণে। 
পরসারিল পদ্পাণি মুদ্রিক-গহণে | 
অপূর্ব অঙ্গরী অষ্ট-রতে বিজড়িত। 
অনামিকা হ'তে বীর খুলিয়া ত্বরিত ॥ 
ব্দজাতি হীরক জুলিছে মধ্যভাগে । 
গোপিকারে অপণ করেন অনুরাগে || 
কথায় কথায় তথা দুই বীরবর । 
মৃহ,র্তেকে হইলেন নেত্র-অগোচর | 
অঙ্গুরী লইয়৷ গোপী রহে দড়াইয়। | 
স্বপন সমান মনে ভাবে সব ক্রিয়। | 

হেথা শুন সমাচার তার অনস্তর | 
সমরশ্যাত্রায় বহিগ্ত নৃপবর ॥ 
কণাটের রাজধানী কাঞ্ী-পরাজয়ে । 
সমবেত অগণিত নান। সৈন্যচয়ে । 
পাটজোঘধী * যোগ লগু দেখিয়। আকুল । 
দক্ষিণ-যাত্রায় গহ নহে অনুকল || 
রাজ। কন যোগ লগু কিছুই না মানি। 
যোগ যোগেশুর মম পৃভু চক্রপাণি ॥। 
তার আজ্ঞা! মানি যিনি গৃহগণ-স্বামী । 
এখন বিজয় যাত্রা! করিব হে আমি ||” 

* পটজ্যোতিঘী শব্দের অপন্রংশ-নযিও এই 
উপাধি হিন্দু রাজাদিগের সময়ে রাজকীয় জ্যোতি- 
ধীর সম্পত্তি ছিল,-+কিন্ত এক্ষণে উড়িঘ্যার বাল্স- 

নানা ৰল লৈন্যদল অপৃমেয় সাজে । 
অস্ত্রের ছটায় দিনমণি মান লাজে || 
বলদ, তুরঙ্গ, উট, হাতী সারি সারি। 
শকটে সম্ভার কত যায় ভারী ভারী || 
অনেক অগ্যস্থ জন্ত নল গোলাগুলী। 
পদাতিগণের অঙ্গে মাখা রঙ্গ-ধুলি | 
শিরস্তাণ বর্ম-চর্ঘে সভূজিত দকলে। 
রণমদে মাতোয়াল টেড়া ভাবে চলে ॥ 
ধনুর্বাণধারী চলে হাজারে হাজার । 
দোকানী পসারী চলে লইয়৷ বাজার | 
চলে অশ্বারোহী কিবা গতির খমকৃ। 
শুলফী বল্লম করে, করে চকৃমকৃ ॥। 
চলে অগণিত ঢাল-তরবালধারী | 
চলে মল্ল থেকে থেকে উল্লস্ফন মারি 
চলে সদ] ঘুরাইয়া কত দলবল। 
চলিল বিস্তর হস্তে সব্বল কেবল ।। 
রাজ-অগৃভাগে রাজ-হস্তীর পৃয়াণ। 
বিষ্ণচক্রে বিচিত্রিত লইয়া নিশান | 
উটের উপরে বাজে দামাম৷ টীকার। | 
ঘোড়ার উপরে বাজে যুগল নাগারা | 
হস্তীর গলায় ঘণ্টা বাজে ঠন্ ঠন্।। 
পদাতির জয়ধ্বনি সিন্ধুর গর্জন | 
জগনথ দর্শনের নাহিক সময় । 
দক্ষিণ প্রাচীর ত্যজি অগসর হয়। 

মনে মনে ইঠ্টদেবে নমে যুড়ি হাত। 

শীদৃগ। মাধব * পদে করে পৃণিপাত | 
নীলচক্র 1 পূৃতি চাহি কহে নরপতি। 
“কপাটের জয়ে দীনে দেহ অনুমতি ॥ 
পথমে সে যুদ্ধে যাহা হস্তগত হবে। 
তোমার মণ্ডনে চক্র! বায় তাহা হবে ||” 
কটকের পদভরে কাঁপিতেছে ক্ষিতি। 
চলিলেন গজপতি নাহি মাত্র ভীতি ||, 
অতি বেগে যায় রায় শুন্যপথে চায়। 
মাংস-মুখে গৃধ এক দেখে উড়ে যায় ॥ 

* পুরীর দক্ষিণ পাচীরান্তে এই দুই পুলিদ্ধ 
পের! সাধারণতঃ তদূপাধি এবং রায় গুরু পুভৃতি দেবমূত্তি আছেন। 
মহামহোপাধি সকল ধারণ করে। 1 জগনুখ্ভান্দিরের চুড়ান্থিত বিষ । 



বণঞ্ধীকাবেরী 

তাহা দেখি অনেকের বিরস অন্তর | 
মনে ভাবে এ শকুন অশুভ-আকর || 
রাজ] কন, “পূভূর আদেশ মাত্র সার । 
এ শকুন অশকন মানি সব ছার ||" 

শ্যামল ধবল অশাারোহী দুইজন | 
দুই ক্রোশ অগ্ে অগে করেন গমন | 
মাণিক। গোপিনী-হস্তে অঙ্গরী লইয়া । 
চঞ্চল হইয়। পথে আছে দাঁড়াইয়া |। 
কৃষ্ণ বাজপুতে স্মরি অস্থির অস্তর | 
যুগল নয়নে অশ্ু ঝরে নিরস্তর | 
কহে, “কোথা গেল মোর নবীন কিশোর । 
আহা মোর সুখনিশি পদোঘেতে ভোর ॥ 
আর কি পাইৰ দেখা শ্যামল ত্রিভজে ? 
এই ছার পামরীকে না নিলেন সঙ্গে || 
অধম গোয়ালা-কলে আমার জনম । 
ছার বৃদ্ধি কি বুঝিব মহৎ-মরম || 
দধিভাও্ড বিকাইয়া চাহিলাম দাম। 
তাই কি করিয়া কোপ গেল গুণধাম ? 
শীহস্ত-অঙ্গুরী খুলি দিয়ে গেল বাঁধা । 
আমার যে মন সে চরণে গেছে বাধা ||” 

এইরূপে মাণিকা করিছে কাল-পাত। 
'অপরূপ ভাব-ভানু পুভাতে পৃভাত || 
যদবধি হেরিল সে পূরুষ-রতনে । 
সকলেই তৃচছ বোধ হয় তার মনে ॥ 
ভানুরে খদ্যোত ভাবে সাগরে গোষ্পদ। 
মেরু মৃৎ্পিও, তৃণ কবের-সম্পদ ॥ 
অমূল্য পদাথ পম মূল্য কিবা তার ? 
যে জেনেছে এ সংসার তার কাছে ছার || 
পরম ধর্ম, সার ধর্শা, প্ম-সুখ সার। 
প্মময় এ জগৎ পন্দেহ কি আর? 

তাবিনী এ ভাবে আছে এমন সময়। 
সসৈন্যেতে নরনাথ হইলা উদয় ॥ 
রাউত * মাহত দূত আরো সৈন্যগণ | 
মাণিকারে নিরখিয়ে বিমোহিত মন |: 

* রাজপুত শব্দের আপত্রংশ, যদিও উত্তর- 
পশ্চিমাঞ্চলে রাজপৃতেরাই এই উপাধি ধারণ করেন, 
কিন্ত উৎকলে কচুৎপাদক এক জাতি শৃর্র”যেমন 
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যে দেখে তাহার আর চরণ ন। চলে। 

চিত্র-পৃতুলের প্রায় হইল সকলে ॥ 
ভিড় দেখি জিজ্ঞাপা করেন নরপতি। 
“স্থগিত হইল কেন কটকের গতি ?” 
অনুচর কহে, “অবধান মহ্ীপাল ! 
অপূর্ব নারীর রূপে রাজপথ আল || 
গোয়ালিনী হবে হেন আকার প্রকার। 
মন্তক-উপরে আছে গোরস-সম্তার || 
রন্তা তিলোত্তমা কিবা মেনকা উব্বশী। 
'বরাউত' 'রাউত' বলি ফুকরে রূপসী |” 
শুনিয়া স্থগিত তথা হইলা ভূপতি। 
“কোথায় কোথায় ?” বলি যান শীধগতি | 
দেখেন সুন্দরী এক মুনি-মনোলোভা | 
লাবণ্য-লহরী কিবা অবতীর্ণ শোভা || 
নরবরে হেরি কহে গোয়ালার মেয়ে । 
“হেথা আমি আছি শুধু তব পথ চেয়ে।” 
রাজী। কন, “কি বলিবে বল ত আমাঁয়।”ঃ 
মাণিকা কহিছে, “তবে শুন মহাকায় || 

যক্জোপবীত ধারণ করিয়া হুলিয়া বাল্ণ" বলিয়া 

খ্যাত হইয়াছে, সেইরূপ চাঘাখগাইতিরা ক্ষল্িয়া- 

ভিমান-সুথ বলাৎকার কত্য়া বাউত নামে পরিচয় 

দেয়, ইহাদিগের মধ্যে কোন কোন শেণী গলদেশে 

সত্র ধারণ করে, অনার্ধ দেশে তার্ধাদিশের সভ্যতা 

পচারিত হইলে, এইরূপ ক্রিম ছিজত্ব ধারণ করা৷ 

একটি পুরাতিন পথা,---ভারতবর্ধে বহুতর পদেশে 
ইহা দ্রষ্টব্য,---উড়িষ্যায় যাহারা রাঁজদিগের ছারা 
খণ্ডা-বহনে অথাৎ যুদ্ব-বিগহে নিযুক্ত হইত,তাহারাই 
খণ্ডায়িত ক্ষত্রিয় বলিয়া অভিমান করে.--যাহারা 

কঘিকার্ষেয নিযৃক্ত রহিল, তাহারা তাদ্শাপি আঁপনা- 

দিগকে শৃদ্র বলিয়া পরিচয় দেয় । ফলত: উভয়েই 
আদিম শুর অর্থাৎ অনার্ধয জাতির অবশিষ্ট সম্ভতি 
খণ্ডায়িতেরা ক্ষত্রিয়ত্বের অভিমান করুক, কিন্তু 

চাঁঘা অর্থাৎ শৃদ্রদিগের সহিত তাহাদিগের বিবাহাঁদি 
অবাধে চলিতোছ: এমন কি' উৎকাল ক্রণাভিমালী 
কোন কোন মাহাস্তিকাও তালদিগের সহিত করণ- 

কারণ করে. উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের এবং বঙ্গ পদেশের 

কায়স্থদিগের ন্যায় তাহারা গঙ্ডির মধ্যে আবদ্ধ 

নহে। 
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শামল ধবল বর্ণ বীর দুইজন 
শ মল ধবল দূই অশে আরোহণ ।। 
আনার পসরা হ তে দধি-দৃগ্ধ খেয়ে। 
কড়ি নাহি দিয়ে চলি গেল দুই ভেয়ে | 
কড়ি পাইবারে কত করিনু আঙ্গটী। 
শেঘে বাঁধ! দিয়ে গেল একটি আঙ্গটী || 
কহিল, সামন্ত সৈন্য আসিতেছে পিছে। 
সঙ্গে সঙ্গে এক জন রাউৎ আসিতেছে ॥। 

তাহার নিকটে অঙ্গরীটি দেখাইও। 

যে কিছু তোমার মুল্য সব বঝে নিও || 
আর এক কথ! শুন সাবধান হয়ে। 
কহিবে দৃূভাই গেল কর্ণাট-বিজয়ে 11” 
এত বলি গোপাঙ্গন। বস্ত্র গন্থি খোলে । 
নামিলেন রাজা তথা ত্যজি চতুর্দলে ॥ 
মুদ্রিকা অঞ্চল হ'তে করিতে বাহির। 
জলিতে লাগিল যেন দ্বিতীয় মিহির || 
নিরখিয়ে নৃপতির চিত্ত চমকিত। 
ছটায় ছাইল আখি, চকিত স্থগিত || 

অষ্ট-রতে বিজড়িত যুক্ত স্ুলক্ষণে। 

ভাবে হেন অঙ্গুরীয় দেখিণি নয়নে || 
অঙ্গুরী লইয়ে করে কন নৃপমণি। 
“তোর চেয়ে ভাগ্যবতী কে আছে রমণী? 
যাহাদের শীচরণ সেবেন কমলা । 

চঞ্চল। পুকৃতি ত্যর্জি হ'লেন অচল! || 
যাহাদের ইচছাক্রমে দেবতার তরে । 

লবণ-সাগরোদরে অমৃত সঞ্চরে || 
ফাহাদের অধিবাস অসীম উদধি। 
সেই দূই ভাই তোর ভূষ্িলেন দধি ||! 
তাহা শুনি উতরোল হ'ল সৈন্যগণ। 
গাণিকার চরণে পুণত সব্বজন || 
নৃপ কন, “আমার পুণ্যের নাহি ওর । 
বছ তাগ্য পাইলাম দরশন তোর ॥। 

লক্ষী সরস্বতী কিবা হবে রাধারাণী 
কলিকালে অবতীর্ণ। তুমি উপেন্ত্রাণী ॥ 
কি ইচছা। তোমার দেবি কর অনুমতি । 
কিসে ব! পৃসনু তুমি হবে মম পুতি?” 

. এরূপে করেন রাজ। বিহিত সন্মান। 
কনক বরখি শিরে করাইল সান ॥ 

রঙলাল-গ্রন্থাবলী 

মাণিক৷ কহিল, “দেব, মাগিব কি আর ? 
কৃষ্ণ রাউতের পদে মানস আমার || 
অনয ধনে আমার বাসনা কিছু নাই। 
এই কর অস্তে যেন সে চরণ পাই॥। 
আর সেই কৃষ্ণ রাউতের পৃতি কাম। 
এই স্থানে বগাইয়ে দেহ এক গ্রাম |” 
রাভ। কন, “যে ইচছা৷ তোমার ভাগ্যবতি। 
সীম! নির্ধারণ তরে কর তুমি গতি ॥ 
যতদর বেটি ভূমি করিবে গমন। 
ততদর ভূমি আম করিব অপণ || 
মাণিকপত্তন বলি হবে তার নাম | 
অনুদিন তব বংশে রবে এই গাঁম।। 

রাজস্ব-বিরহে তুমি কর অধিকার |”? 
এত বলি করিলেন বছ পুরস্কার || 
অদ্যাপিও সেই গ্রাম জাছে বিদ্যমান । 
মাণিকপত্তন নাম যশের নিধান || 
ইাত মাণিক-গোপালিনী নাম চতুর্থ সর্গ । 

পঞ্চম স্গ 
সাত 5) বিটি জরে 

যুদ্ধ-যাত্রা | 

চললেন নূপ সুখে, বিবরিত ভাট-মুখে, 

নদ নদী শেখর নগর | 

চিননুক। হইল৷ পার, মাঝে মাঝে অবতার, 

নীলমণি আভাত সাগর || 

দেখা যায় কতদর, বৃদ্ধপূর ইচছাপুর, 
খীঘিকূলযা নদী বংশীধারা | 

শীকঙ্কালী * শীনিধান, সতীর কষ্কালী-স্বান, 
যথা জয়দৃগারপ তার! ॥ 

দেখ, দেখ, মহাকায়, আগে অই দেখা যায়, 
কলিঙগ-পতন হে নরেশ। 

* শাকাকোল +--কালে কালে স্থানাদির নাম 
কি ব্ধপাস্তর হইয়া যায়? এই স্বলে দাক্ষায়ণীন 

কক্কালী পতিত হইয়াছিল, এমন পৃবাদ |: 



গঞ্ধীকাবেরী 

পৃৰ্রে নরপতিগণ, হেখ৷ থাকি সুশাসন, 
করিতেন এ কলিগ দেশ ॥ 

হেখ! হ'তে বেশ্যগণ, করি তরী আরোহণ, 

যবন্বীপে * করিয়া গমন । 
বপতি স্থাপন করে, হিন্দু যশোরতুকরে, 

এই এক উক্ভৃজল রতন | 
অই' দেখ হে ঠাক্র, বিমল-পত্তনপুর, 

আর বিশাখা-পত্তন ধাম। 

নান স্থান অভিরাম, কত আর লব নাম, 
দৃই দিকে শত শত গরাম।। 

হাইলে গো অবতরি, গোদাবরী 1 নাম ধরি, 
দক্ষিণ দেশেতে সুরধূনী। 

মধুর সলিলযৃতা, ব্ন্মাচলে সমুস্তৃত।, 
পিতা৷ তব শতানন্দ মুনি || 

পশ্চিম-পয়োধি তীরে, জনমি পব্বত-শিরে, 
করিয়াছ পূর্বার্ণবে গতি। 

যেখানেতে জন্য তব, কি তার মহিমা কব, 
যত যত দেবের বসতি || 

এত উচচ গিরিক্ট, জলদের দস্তস্ফূট, 
সেইখানে কদাচ লা হয়। 

বিমল তুঘার-ধার, দ্রব হয়ে অনিবার, 
তব চারু তনু নিরময় || 

কি কব তোমার বল, ভেদিয়া মহেন্্রাচল, 
আলিঙ্গন দেহ রতাকরে | 

বেণ-গঙ্গ। ইন্দবতী, আর্দি কত সোতম্বতী, 
সংমিলিত তব কলেবরে | 

দৃই তটে সুশোভন ! নিবিড় অরণ্যগণ, 
শাকন্রমে অপরূপ শোভা । 

* ভাবা,---হিন্দুরজীতিকে কৃপমণ্ুক বলিয়া 
তিনূ দেশীয় লোকের! গনি করেন ; কিন্তু অকাট্য- 
রূপে সপৃমাণ হইয়াছে, জাবা পুভৃতি দ্বীপে হিন্দুরাই : 
উপনিবেশ স্বাপন করিয়াছিলেন । 

1 দক্ষিণ দেশে গোরাবরীই গঙ্গা নামে 
পৃসিদ্ধ। তাহাকে “সান গঙ্গ” অর্থাৎ স্বোট গঙ্গ। 
কহে । গো শব্দে জল, দা শব্দে দায়িলী, বরী শব্দে 
পুধানা, অর্থাৎ জলদায়িনীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ . : 

পু শাওয়ান বা শেগুন বৃক্ষ |. 

১৮৭ 

পৃণ্যভূমি-কাটিতটে, গোত্ররূপে কি পুকটে, 
মরকতময়ী মনোলোভা || 

তব তটে গুণধাম, বন বিহরিলা রাম, 

পঞ্চবটী প্রসিদ্ধ কাননে | 
সজে-সতী পত্বিতা, জানকী কানকী লতা, 

নিরুপম এ তিন ভুবনে || 
সপণখ নিশাচরী, এসেছিল মায়া ধরি, 

লক্ষণ করিল অপমান । 

উপিনীর অপমানে, দশানন এইস্থানে, 
সীতা হরি করিল পস্থান || 

তব তীরে রঘুবীর, শোকে অবনত-শির, 
বিচেতন বনিতা-বিচেছদে । 

তোমার পৃবাহে কত, অশ্নধার অবিরত, 
বিসর্জন করিলেন খেদে ॥। 

তবোৎ্পতি-সনিধান, পবিত্র সুগন্ধা স্থান, 
সুবিখ্যাত নাপিক নগর | * 

সতীনাগা সেই ধামে, অচিচতা সুনন্দা-নামে, 

ভৈরব ত্র্যন্বক মহেশুর | 

আর বিষ্ঃচক্রঘাতে, দাক্ষায়ণী-গণ্পাতে, 

তব তীরে দেবী বিশৃমাতা । 
বিশেশ ভৈরব তার, অন্য গণ্ড অবতার, 

রাকিণা দেবতা আঅভিজাতা || 

কমলার নিবসতি, কত পুরী ধনবতী, 
তব দুই তটে শোভকরী। 

ধনে যশে গরীয়ান, নরসিংহপুরস্থানি, 
আর রাজ-মাহেন্দ্রী নগরী ॥| 

এই নরসিংহপুর, অধিপ, বিজয় শুর, 
সিংহমধ্যে সিংহ যারে বলে । 

রাবণ রাজার ধাম, দ্বীপরতু লঙ্ক1 না, 
বিজয় বিজয় করে বলে ।। 

কিবা বীর্যয অনুপম, দ্বিতীয় রাঘব সম, 
কলিতে কলিত গুণধাম। 

রাক্ষসের দপ চর, লঙ্ক। নাম করি দূর, 
মিংহল খুইলা তার নাম || 

কেহ কেহ কহেন, সুপণখার নাসাচেছদ 
হওয়াতে এই স্থানের নাম নাঁগিক হইয়াছে * কেহ 

বা কহেন, সতীর নাসা এই স্থানে পতিত হওয়াতে 

নাসিক নামের উৎপত্তি । 



১৮৮ 

তথ গর্ভে নাকি ধাতা, চোরগগ * জন্মদাত। 
গঙ্গাবংশ তাহাতে উদয় । 

তুমি রাজকুলেশ্রি ! চরণে পুণাঁম করি, 
হয় যেন রাজার বিজয় | 

অই দেখ শোভাধার, নিবিড় নীরদাকার, 
শেণীবদ্ধ মহেন্দ্র অচল । 

কুলগিরি বলি গণ্য, মহাকবি 1 গীতে ধন্য 
নগকৃলে কিবা আখণ্ডল | 

তোমার কৃটুম্বদল, সহ্যচল বিদ্ধ্যাচল, 
চন্দনের আলয় মলয়। 

হদয়েতে অলঙ্কার, কিবা হীরকের হার, 
গোাবরী নিয়ত খেঁলয় || 

সত্য কি হে গুণগাম, রাজ হেমালদ নাম, 
ছিলেন তোমার অধীশৃর | 

সত্য কি সে ন্পবর, রঘূরে দিলেন কর, 
নত হয়ে যূড়ি দুই কর? 

তার নাকি সৈন্যগণ, পথ-শাস্তি-নিবারণ, 
করণার্থে তোমারে ভূধর ? 

আপান কম্পন! করি, পণ পর্ণে মদ ভবি, 
পান করি লসিত অন্তর ? 

০ 

* পুধান পৃধান রাজকূলের আরদিপুরুঘগণ স্বয়ং 
অথব। স্তাবকদিগের দ্বারা আপনার্দিগের স্বগীয়া- 
ভিজাত্য কল্পনায় ক্রটি রাখেন নাই | রোম-পৃতি- 
ষ্টাতা রোমুলস কৃমারীগর্ভে দেববিশেধের ওরসে 
জাত, জগভৃজয়ী আলেকসন্দর দেবরাজের পুত্র, 
'লস্কাবিজয়ী রধুক্ধলতিলক রাম দেবোদেশে পদত্ত 

চরুতে সম্ভত, বঙ্গদেশের এক পৃসিদ্ধ রাজ। বন্নপূত্র 
নদের পৃত্র, সেইরূপ উৎকলদেশীয় গঙ্গাবংশীয় 
নৃপতিদিগের আর্দিপুরুঘ চোরগঙ্গ অথবা চুডুল 

বুন্ধার ওরসে গোপাবরী নদীর গর্ভজাত। অলৌকিক 
পুরু হইলে একটি অলৌকিক পিতা আবশ্যক 
হয়, তাহাতে মাতার পাত্ব্ত্য থাকুক বা না 
থাকুক । মনৃধ্য জাতির কি অভিমান, বিশেষত: 
পুরুঘ জাতির কি আত্বন্তরিতা, পরম দেবতা মাতাকে 
অসতী করিয়াও আপনাদিগের দৈববীর্ষের সংস্থান 
করিতে হইবে। 

1 কালিদাস। 

রঞগলীল'গ্রন্থীবলী 

তোমার কল্সরময়, দেব-পৃষ্প * গন্ধ বয়, 
তাহাতে মোহিত হয় চিত। 

স্বীপান্তরে ফুটে ফুল, সমীরণ অনুকূল, 
আরতি সুধীরে পৃবাহিত ॥ 

কিবা চারু চিত্রপট, তব তট পিশ্কৃতট, 
পরম্পর মিলিত যথায়। 

কি বিচিত্র তালবন, সুশোভন ধন ধন, 
কিবা ধন নেমেছে তথায় || 

সুর করঙ্গ 1 পূরী, যেখানে বাণিজ্য ভূরি, 
তথা মীন-পত্তন নগর । 

নিবাসে বণিকৃগণ, ধনবান্, মহাজন, 
পোতপুঞ্র-পূণিত বন্দর | 

যত্র তস্তবায়গণ, স্ুচিকণ সুবসন, 
বয়নেতে বিখ্যাত বিশেষে । 

নানারঙ্গে সুরপ্রিত, ইন্দ্রধন বিগঞ্জিত, 
ছিট নামে খ্যাত সব্বদেশে || 

দলিত কজজল তাতি, কিবা মরকতর্পাতি, 
কল্লোলিনী কৃষ্ণা গুণবতী । 

গুণের কে দিবে সীমা, তোমার নন্দির্নী ভীম, 
ঘাট-পব্বা তুঁজভদ্রা সতী || 

তব তটে নান! স্থলে, হীরকের খনি জ্বলে, 
কলুর কলকৃণ্ড 11 কৃওবীরে। 

কত তরু পরিপাটা, রচিত কি বৃক্ষবাটী, 
অপবরূপ শোভা তব তীরে ॥ 

পরিনী বরুণা নামা, 1] তিনিও বিচিত্র শ্যামা, 

পমেভরে আলিঙগিত দৌহে। 
অপব্ব সাত্তিক ভাব, অহরহ আঁবিতাব, 

নহে কি বিষুর মন মোহে? 

* লব । 

1 বর্তমান ইংরেজী অপলংশ নাঁম করিষ্ক। | 
1 মছলীপাটম বাঁ মছলীবন্দরে ছিট-বন্ত্রের 

পৃথম স্য্টি, এমন পুবাদ আছে। তত্ভিন বুক ষ্প- 
লিনেরও এই নগরে পথম স্ষ্টি। 

11 ইংরার্জী অপত্রংশ গলবন্দ] | 

[1 কঙ্চা, বরুণা এবং কাবেরী বিঝুর পযসীকূপে 
দক্ষিণে মাননীয়, ইহাদিগের পরিণয় উদোশে 
বর্ধে বর্ধে বর্ধাসযয়ে এক গহোতসব হই থাকে। 



বির, 

জপধিয়া সহ্য-কেশে,  পুবেশি বিদূর দেশে, 
ক্রুতগতি ভাগীরধী প্রায় || 

তরঙ্গ তরঙ্গে রঙে, পৃণয় পৃফল্ল-অঙগে, 
পবেশিছে পয়োধির কায়॥। 

কৃফা অস্তে কত দেশ, কি বণিব সবিশেঘ, 
গোগ্ডলোক অনুগোল আদি । 

তৈলক্গ তামল লাটী, কেহ কহে' মারহাটী, 

একদেশে নানা ভাষাবাদী | 

অই পবাহিতা সতী, তৈলপর্ণা * মোতস্বতী, 
পাণ্ডুদেশ করিছ পাবন। 

কত চন্দনের বন, তব তটে স্ুশোভন, 
অগ্ুরু কালীয় কৃচন্দন | 

সৌরভের খনি এলা, উপবনে করে খেলা, 

দারুচিনি তরুর সহিত। 

পৃদোঘে তোমার তীরে, মলয়-সমীরে ধীরে, 
সুরভিতে মানস মোহিত || 

বহুমূল্য মুক্তাময়, বিলসিত শুক্তিচয়, 
তরক্ষিণি! তোমার সঙ্গমে । 

বিলাস-সুখের সার, তব দেহে অলঙ্কার, 

বিধি কি ভূঘিলা যথাক্রমে ? 
চোলমণ্ডলের পাট, অই হদ' পুলিকাট, 

র নেলুর পৃভৃতি কত পুর। 
বণ টের অধিকার, চারিদিকে সুবিস্তার, 

কাঞ্কীপুর নহে বড় দূর | 
শশিনাথের পদ সেবি, শীরূপিণী তুমি দেবি, 

বরনদী কর্ণাটে কাবেরী || 
পাব্ট-প্রারন্তে তব, পরিণয়-মহোৎসব, 

যত্র তত্র বাজে তৃরী ভেরী || 

শীরঙ্গপত্তন নাম, শরজনাথের ধাম, 
তব কূলে শোভা নিরুপম। 

দেবের দ্পভ স্থানে, দেবীকোট-সন্ধানে, 
করিয়াছে সাগর-সঙগম || 

কেরলে উত্তব তব, সে দেশের রীতি সব, 
শুনিয়াছি বিচিত্র বিচল। 

স্বৈরিণী নাগর নারী, যেন নিমুগার বারি, 
পরিণয়-বন্ধন বিফল | 

* আধুনিক নাম পাণেয়ার 

১৮৯ 

কেরলীর কেশপাশ, * নাকি অতনুর বাস, 
চমরী-চমূর গর্ব হরে । 

লাবণ্য-পৃসন-ডাঁলা, নাঁকি সব দ্বিজবালা, 
কমলার বপগুণ ধরে || 

পরিহিত চিত্রবাস, রবি-ছবি পরকাশ, 
তনুরুচি চন্দনে চচিচত। 

সেই দেশ ধন্য হয়, সেই দেশে নারীচয়, 
সর্দাকাল আদরে অচিচত | 

দেখ দেবীকোটপুর, শিবজর-দপ চুর, 
যেখানে করিল বিষ্ুজর | 

এই সেই উমাবন, বাণরাজ-নিকেতন, 
পরাখ্যাত কোট্টভী নগর ॥ 

* ভারতবর্ধের ভিন ভিন পদেশীয় 
অঙ্গনাগণ যে সকল বিশিষ্ট বিশিষ্ট রূপ-পতিভায় 
পতিভাত, তাহা নিমুলিখিত কবিতায় পরিচয় 
িতেছি।--- 

“বাচি শীমাথুরীণাং জনক-জনপদ-স্থায়িনীনাং 
কটাক্ষে, দত্তে গৌড়াঙ্গনানাং সুললিতজখনে চোৎ- 
কল-পরেয়সীনামূ। তৈলঙ্গীনাং নিতম্বে সজল-ষন- 
রুচৌ কেরলী-কেশপাশে, কর্ণাটীনাং কটো চ স্ফুর্তি 
রৃতিপতিগ্ুর্জরীণাং স্তনেঘু ||”? 

“বোধ হয়, নানাকমুমকেলিপরায়ণ এই কৰি- 
মধূপ কাশুির, অযোধ্যা, মালব এবং সিংহলে শ্রমণ 
করেন নাই, তাহা হইলে ভারতবর্ধীয় ভাবিনীরদিগের 
পৃকৃত বূপমহিমার পরাকাষ্ঠা দর্শন করিতে পারি- 
তেন। আমি পৃব্র্বে কোন মৃত মিত্র কবিকে উক্ত 
কবিতার অনুবাদ করিয়৷ দিঁয়াছিলাম, কিস্তু তাহ 

স্বরণ নাই, অতএব দ্বিতীয়বার অনুবাদ করিলাম, 

যথা--* 

মধুপুর-বধূকুল মধুর বচনে। 

বিদেহবাসিনী বালা চঞ্চলনয়নে || 
বঙ্গীয় অঙনাগণ সুচার দশনে। 
'উৎকলীয় বামারের ললিত জঘনে | 
তৈলঙ্গী চাব্বঙ্গীচয় নিতম্ব-শোভনে। 
কেরলীর কেশপাশ ধন নবধনে || 
কণাটীর কটি আর গুর্ভকীর স্তনে । 

রতিপতি বার গেম পদ! জুখী হদে।। 



১৪9৩ 

ত্র ভাবিনীর ভূঘ।, রূপপুভাতের উা, 

তৃধার বিমলার উ৷ সত, | 
স্বপনে * যামিনীতাগে, হেরিলেন অনুরাগে, 

চিত্তচোর অনিরুদ্ধ পতি || 
শপ পাপ্পাও পপ অপ 17 পজজ এ | আন শপ ৯৯৮ পান শি শিস্ীশী শী শী শি সপ্ত ল - পসপশিশিি 

* এইবপ স্বপূযোগে দণ্পতিদিগের পথম 
সন্দর্শন নান। দেশীয় কবিগণের এক বিচিত্র কল্পনা | 
আরব্য, পারস্য, চীন এবং ভারতবর্ধায় বহুতর কবি 

এই মনোজ্ঞ মানসিক উত্তাবনা ব। বিভাবনা বর্ণনে 
ক্রুটি রাখেন নাই। ইংলগ্ীয় কবিকৃূলতিলক লর্ড 
বায়রণ স্বপাভিধেয় কবিতায় পেমীভিনয়ের পথমাঙ্ক- 
বণনে কি পূগাঢ় কবিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। 
আমি তরুখাবস্থায় এই উধ্ধাহরণ আখ্যায়িকা সঙ্গীত- 

চচ্ছলে রচনা করিয়াছিলাম, তাহার একটি সঙ্গীত 
নিমে উদ্ধৃত হইল। 

্বপ্নান্তে উষার উক্তি 
রাগিণী বিভাস---তাল ঠুংরী ৷ 

স্বপনে হেরিনু যাহারে, 

আরে আরে সখি দে রে তারে। 
চিন্তচোর যামিনী শেষকালে 
পবেশিল হৃদয়-খাঝারে ! 
সরস পরশমণি পুরুঘ রতন, 
অনঙ্গ কি অঙ্গ ধরি দিল দরশন, 

তুলনা নাহিক তার এ তিন সংসারে ! 
আমি তারে আখি ঠারি হেরিবার আশে 
যেমন নয়ন মেলি নিরখিন্ পাশে, 
অমনি অদৃশ্য হয়ে গেল একেবারে ॥। 

পৌরাণিক আখ্যায়িকাসকলের ঘটনাস্থল 
লইয়৷ অধূন। মহাবিবাদ উপস্থিত, বিশেঘতঃ আর্ধয।- 
বর্তের সীমার বহির্ভ,ত অনার্ধয দেশে এই বিবাদের 
আতিশয্য দেখা যায়। যথা---দিনাপুর-অঞ্চলীয় 
লোকের! আপনাদিগের দেশকে মহাভারতীয় বিরাট 
দেশ বলিয়। ব্যাখ্যা করে-। বাস্তবিক নিরাট দেশ, 
যে আধুনিক বিরাড় পৃদেশ তদ্বিঘয়ে অণুমাত্র সন্দেহ 

নাই । জাবান্বীপের লোকেরা কহে, মহাভারতে এবং 
রামায়ণে বণিত ঘটনাসকল তাহাদিগের ক্ষদ্র উপ- 
দ্বীপে সংঘটিত হইয়াছিল। সেইরূপ বালেশুরবাসীর। 

রঙ্গলাল-গ্রস্থাবলী 

অনিরুদ্ধ সেইক্ষণ, স্বপে করে নিরীক্ষণ, 
সংমিলন বাণস্থুতা সহ'। 

নিদ্রাতঙ্গে তদৃভয়, উৎকলিত অতিশয়, 
চিন্তায় চঞ্চল অহরহ | 

চিত্রলেখ৷ একে একে, সুপূরুষ চিত্র লেখে, 
নিজ নাথে তাহে উ! চিনে । 

মন্তরিস্ুতা অনস্তরে শৃন্যপথে মন্ত্রভরে, 
অনিরুদ্ধে আনে কত দিনে ॥। 

তার্খ বিধুমুখা, অন্তরে অনন্ত সুখ।, 
রাণরাজা পাইল সন্ধান। 

কৃষ্ণের পৃপৌত্র শুনে, দগ্ধদেহ ক্রোধাগুণে, 
কারাগারে দিল তারে বাণ || 

হায় রে ভবের খেল! ! সাগরে রন্তার ভেলা, 

দেখিতে দেখিতে মগ্ হয়। 

চরি 

সপ ০০০ পক |. পাপী আপ” পাপ ০ সী সপ সা শশা পশী শী টা পাশা শপে পসপপ সস পপ পি 

কহে, তাহারদিগের নগরের আদযনাম বাণেশর, 
বাল্যেশর তাহার অপভরংশ মাত্র । বালেশুর বাণ 

রাজার স্থাপিত শিবলিঙ্গ, তন্ামধেয় শিবলিজ 
অদ্যাপি বর্তমান আছেন | বাণপূরীর অন্য মাম 

শোণিতপৃর, অধুন। সুনঠ নামক বালেশুরের পল্লী- 
বিশেষ সেই খোণিতপূরের রূপান্তর। অপর, 
বালেশুরে উারমেড় এবং উঘার পরয় সহচরী চিত্র- 
লেখার পিতা বাণরাজার মন্ত্রীর বাসস্থান পাত্রপাড। 
পৃভৃতি স্থান পূর্দশিত হয়। পক্ষান্তরে, কর্ণাটের 
অন্ত:পাতী দেবীকোটনিবাসীরা কহেন, দেবী- 

কোটই বাণরাজার পুরী, সেইখানেই' উঘাহরণ হয় । 
দেবীকোটের সংস্কৃত নাম দেবীকোষ্ঠ, দেবীকোটের 
অপর নাম কোট্টবীপুর, কোট্টবী বাণাস্থরের মাতার 

নাম ইত্যার্দি। পরস্ত উধাহরণ আখ্যায়িকা বেদে 

বণিত প্রাত্যহিক প্রাকৃতিক ধটনাবর্ণাত্বক একটি 
রূপক হইলেও হইতে পারে---অস্ুরেরা তম হইতে 

উৎপনূ, অতএব বাণাস্থুর সেই আদিম অন্ধকারের 
কল্পনা--সেই অন্ধকারেই উধা অর্থাৎ পভ! বা 
দীপ্তির জন্ম এবং অন্ধকার কর্তৃক উঘা কারাবরুদ্ধ 
থাকেন,--পশ্চাৎ কৃষ্ণ অর্থাৎ সূর্য্জাত অনিরুদ্ধ 
অর্থাৎ অবিরত অবারিত কিরণজাল আসিয়া উঘার 
কারাবরোধ মোচন করিয়া তাহার সহিত বিহার 

করেন । 



টু কাঞ্ধীকাবেরী 

অস্থির এহিক পৃশীতি, স্বপনের সম বীতি, 
মিথ্যাময় কিছু সত্য নয় ||" 

চলিলেন গজপতি, মানমদে মত্তমতি, 
কাঞ্চাপুর করিতে বিজয় | 

অগধিত গৈন্যভট। : যেন জলধর-ঘট।, 

বহুদূর ব্যাপি গরজয় ॥। 
সাঁমভ্ত-গিগাঁর নাম, সেনাপতি গুণধাম, 

পৃতাপে মিহির বীরবর। 

পথে ঘরপতি কত, বিনা রণে অনুগত, 
লালবন্দি-রূপে দিল কর || 

যে করিল পৃতিরোধ, পাইল উচিত শোধ, 
অচিরাৎ পাইল সংহার | 

পরাভূত সৈশ্যদল, সংযোগেতে বাড়ে বল, 
সেনাসিম্কু হইল অপার || 

যখ! ক্ষৃদ্র ক্ষুদ্র নদী, সংমিলনে বিষ্ুপদী, 
বরঘায় বিঘম বিস্তার । 

সাগর সঙ্গমস্থলে, হিল্লোলিত কোলাহলে, 
অগণিত তরঙ্গের হার || 

কাবেরী উত্তরপারে, ব্যহ রচি দুর্গাকারে, 
গজপতি স্থাপিলা৷ শিবির | 

বস্তরময় ধরছার, যবনিকা শোভাধার, 
" বন্ত্রময় বিচিত্র প্রাচীর || 

শৃঙউখলিত কোনস্থলে, মদোৎকট হস্তিদলে, 
পরিখ। বেষ্টিত সেই স্থান। 

কোন স্থলে রাজি রাজি, সহজ হস বাজী, 
মনোজৰ অতি বেগবান্ || 

কত নীল সিতাসিত, বিচিত্র লোহিত পীত, 
সুদর্শন শপঞ্চকল্যাণ। 

সৈন্ধব কাম্বোজ আর, চমৎকার চমৎকার, 

আরবীয় তুরঙ্গ পুধান || 
পারি সারি ধনূর্ধর, অগে অগে অগুসর, 

রণমদ-গব্রে মত্তমতি || 
পত্তিগণ পাচার, করিতেছে অনিবার, 

কভু ভরত কভু মন্দগতি || 

কোন স্থানে শস্যভার, সজ্জিত পব্বতাকার, 

ঘৃত আর তৈল সরোবর | 
উড়িঘ্যার প্রিয় তক্ষ্য, চিপিটক ঢেরি লক্ষঃ 

খণ্ড খণ্ডগিরির সোসর || 

১৯১ 

পলাওু লশ্ুন 'আদ।, পড়িয়াছে গাদা গাদা, 
চিলৃকার শু্ষমীনবাশি | 

সুপকার শত শত, ভোজ্য বান্ধে নানামত, 

দলে দলে ভূগ্চে মৈনা আমি ।। 
শ্বত হয় কোন স্বানে, বাজে বাদা একভানে, 

আনদ্ধ, স্রশিন, তত, ঘন। 
বাথা বংশী ভেরী বাক, বাজিতেছে জয়াণাক, 

যেন গরজিছে নবঘন ॥| 

হেন বাদ্য সন্মোহন, মাতায় মুনির মন, 
বাররস হয় মৃত্তিমান। 

অসিহেতি রণসাজে, খর তরবারি ভাজে, 
চক্ মক চপলা সমান || 

কোথায় বিবিধ যান, অুসজ্জিত শোভমান, 
দ্বেপ আর পবইণচয়। 

কম্বলে মণ্ডিত কত, শকট সহাস শত, 

নিশান উড়িছে শুন্যময় || 
পরিহিত বীরধটা, সারসনে ঘন্ধকটি, 

বারবাণণে আবৃত শরীর। 

গলদেশে পৃতিযুজত, উরু কন্কটযুক্ত, 
শিরম্বাণে স্থবশোভিত শির || 

শিরে বিধূরতু পরি, সমাগত বিভাবরী, 
শান্তি-সহচরীর সহিত। 

সেনাগণ শয্যোপরে, শান্তি কান্তি পরিহরে, 
কলরব হইল রহিত ॥| 

ইতি যুদ্ধযাত্র। নাম পঞ্চম সর্গ। 

ংগ্রা 

নশানাথ অস্তাচলে সুপৃভাত নিশি । 

নাথে পুনঃ পেয়ে হাস্যময়ী দশদিশি || 

ভানুকরে সুকৃমারী কৃমুদী মলিনী | 
মুচকি মুচকি হাসে নাবোঢা নলিনী ॥| 
শৈত্য-মান্দ্য সুরভি-ভরিত সমীরণ । 
কাবেরীর তীরে ধীরে করিছে ভ্রমণ || 



১৪১২, 

স্বশীলা তরুণী যথা! মৃত্যুমুখে ধায়। 
ভানুর কিরণে হিম-কণিক। শুকায় || 
মরীচ-কেদারে সুখে ডাকিছে হারীত। 

গরপীর তীরে শত সারসের গীতি ॥ 

চক্রবাক চক্রবাকী শৈবলিনী-তীরে। 
সংমিলন-স্ুধানীরে অভিথিক্ত ফিরে || 

বনপ্রিয় কেশরের কাননে কৃহরে 
অমৃত বরিঘে কিবা শ্বণ-কৃহরে || 
বৈতাঁলিক যথাকালে ঘণ্টানাদ করে। 
উঠিলেন গজপতি পৃভাত-পূহরে ॥ 
যথাঁবিধি উপদেশ কবিয়৷ পদান। 
দূতে পাঠাইল৷ রাজা শক্র-সনুধান || 
পুরী পৃবেশিয়া শোভা নিরখিতে দূত । 
দেবতার ক্রিয়। পরায় সকলি অদ্ভুত ।। 
কে ন। জানে কাঞ্চীপুর পুরীর পুধান। 
ভারতে ছিল ন। হেন পূরী বিদ্যমান | 
বহুদূর ব্যাপিয়া পরিখা পরিসর । 
পৃবলা অপগ। পায় দৃশ্য ভয়ঙ্কর || 
পবন-পবাহে তাহে পৃবাহ উদয়। 
স্বানে স্থানে ঘোরচক্র আবর্ত-নিচয় | 

চারি সেতু চারিধারে নিম্সিত পাঘাণে। 
পৃহরী পরুষপুঞ্জ স্থিত স্থানে স্থানে || 
কৃতান্তের দ্বারসম চারি পৃরীদ্বার 
হস্তিনথে * সুশোভিত তার দূই ধার || 
ঝুলিছে কবাট-বাট লৌহের নিগড়ে | 

কার সাধ্য সহস৷ পবেশে সেই গড়ে || 

পরিখ। অন্তরে বপু পব্বত-আকার। 
তার পরে পৃস্তরেতে রচিত পাকার || 
নানারমা হর্্য আর প্ুাসাদ পৃচুর। 
পরিপাটী সৌধ অস্তে চার অন্তঃপুর || 
মনোজ্ঞ মণ্ডপ মঠে কপোত-পালিক৷। 
বাজীশালা হস্তিশালা, পানীয়-শালিকা || 
মহাধনি-গৃহগণ অতি শোভমান। 
স্বস্তিক সব্বতোভদ্র তথা বর্ধমান! 
পৃশন্ত পা্গণ তথ অলিন্দ-নিকর । 
কত উপবন' পৃশ্পবন মনোহর || 

০ 

* বুর্জ | 

রঙ্গলাল-প্রন্থাবলী 

রাজপথ-পান্বে শেণীবদ্ধ তরুচয়। 
স্থানে স্থানে তড়াগেতে পরিপূর্ণ পয় ॥ 
ফুটে ফুল কমল কহার ইন্দীবর | 
বাঁকে ঝাকে উড়ে বসে ভ্রমরী ভ্রমর || 
স্তরে বিহরে কত সরাল মরাল। 
থেকে থেকে ডাকিছে ডাহুক পালে পাল ॥ 
সরণীর দুইধারে শোভে সারি গারি। 
নানারূপ মণিহারী দোকানী পসারী || 
মণিকার-মণ্ডপে রমণী-মনোহর | 
সুসজ্জিত বহুমূল্য বতু স্তরে স্তর | 
মরকত পদারাগ. বিক্রম-বৈদূর্যয | 
রতুরাজ হীরা, যথা গুহপতি সূর্য্য | 

মণিময়, মুক্তাময়, পুকারে পৃকার। 
গোস্তন নক্ষব্রমালী, আদি নানা হার || 
অঙ্গুরীয়, কণিকার, কেয়ুর, কটক। 
কিন্কিণী, কক্কণ, কাকী, মঞ্জীর, হংসক ॥ 
চুড়ামণি, চন্দ্রসূর্ধয কিরীট, তরল। 
ললাটিকা, সীমস্তিকা, রতু ঝলমল | 
বসিয়াছে সাজাইয়া তন্তবায়গণ। 
কৌঘেয় রাঙ্কব ক্ষোম কার্পাস বসন ॥ 
দৃকুল, নিবীত, চোলী, চেলমী, কীচুলী। 
জড়িত জরির কাজে অলিছে বিজলী || 
বগিয়াছে গন্ধবেণে লয়ে নানা গন্ধ | 
উড়িছে ভ্রমরচয়, সৌরভেতে অন্ধ ॥ 

কেশর, কৃক্কুম, কালাগুরু, কালীয়ক। 
সর্জরস, মৃগনাভি, কর্পর, কোলক ॥ 
জাতি-ফল, জয়িত্রী, লবঙ্গ, দারচিনি । 
মোঁরটা নঙ্গলা, স্ুরভির তরঙ্গিণী।। 

সোতোগঞ্জন, রসাগ্তন পৃভতি অগ্রন। 
শিলাজতু, মন£শিলা, সিঙ্গুর শোভন || 
তুনুবায় নানাবস্ত্র করিছে সীবন। 
চিত্রকর চারুচিত্র করিছে লিখন || 
শেণীবদ্ধ স্বণকার আর বর্খকার । 
কাংস্যকার শঙখকার, তথা চর্বকার ॥ 
রথকার, জায়াজীব, রজক, চারণ । 

মায়াকার, মালাকার, আর নটগণ || 

দেখিতে দেখিতে দূত করিছে গমন । 
মনে ভাবে ধন্য এই পরী আ্ুশোভন ॥। 



কাঁঞ্চীকাবেরী ১৪৩ 

ধন্য ধন্য পূজাগণ, ধন্য নরপতি। 

হায় কেন যুদ্ধানল উঠিল সম্পৃত্তি | 

সমর সংহার-স্ুত সব্বশোভাহারী | 

সব্বসুখ-সংহারক সব্বলোপকারী ! 

কোথা রবে এই শোভ৷ কিছু দিন পরে ? 
হায় রেত্রাস্তর লীলা, এ ভব ভিতরে ॥ 

ভাবিতে ভাবিতে উপনীত সিংহদ্বারে । 
দৌবারিক সমাচার জানায় রাজাবে || 

আদেশ পাইলে, লয়ে গেল সনিধান। 

অপরূপ রাজসভা শোভার নিধান || 

চারিদিকে রক্ষিগণ, সন্দ্ধ শরীর | 
করে মুক্ত অপি, স্কদ্ধে লম্বিত তৃণীর | 
অবিরত উপায়ন পড়ে পদতলে । 
করযোড়ে দীড়াইয়। সামস্ত সকলে | 

অতি উচচ সিংহাসনে বসি কাঞ্জীপতি | 
মধ্যাহ্নের বিভাবসু সম তেজ অতি।। 
বামপাশে সৌম্যমুন্তি মহামাত্য বসি। 
গৃহপতি-অন্তে যথা সমুদিত শশী || 

পত্র দিল তার করে উৎকলের দূত । 
গাঠমাত্র মহারোধ হৃদয়ে সম্ভৃত |। 

পর্র। 

“শুন রে দূরাত্ব। দুষ্ট পাপিষ্ঠ পুকট। 
শৃগালের সম শঠ কপট নিপট || 
এত বড় স্পর্ধা তোর, এত অভিমান । 

মানিয়াছ আপনারে ক্ষভ্িয়-পৃধান | 
দৃহিতা লইয়ে দৃষ্ট, উড়িঘ্যায় গেলি। 

বিবাহ না দিয়ে কেন দেশে ফিরে এলি ॥। 

আমারে চণ্ডাল ধল, এত অহঙ্কার । 

এই আমি আসিয়াছি দিতে পৃতীকার || 

ছারখারে দিব আমি এ পাট কর্ণাট। 
ভাসাইব সিষ্কু জলে, দেখাইব নাট ॥ 
নিস্তার পাইবি যদি মম কোপানলে। 

নন্দিনী পদ্দিনী আনি দেহ' পদতলে || 
আমি তারে চণ্ডালে করিব সমর্পণ । 
তবে সে হইবে মম ক্রোধের তপণ 11”? 

৮৫৫৫ 

জলন্ত অনলে কিবা হবির পন | 
কিব। কালদর্প-শিরে চরণ-ঘাতন || 
গরজিয়া উঠে রাজা শুনিয়া ভীঘণ। 
দ্বিনয়নে জলে কিবা হোম-ছতাশন ॥| 

কিঞ্চিত হইলে শান্ত, ক্ষণেক অন্তরে । 
আজ্ঞামত পৃ.তুযন্তর লিখে লিপিকরে । 

পৃতুযুত্তর | 

“অরে মূর্খ উড়ে মেটা! কি সাহস তোর 
আসনু তোমার কণ্ঠে মরণের ডোর || 

তোরে কি রে জগনাথ করে নাই মানা | 
ছুছুন্দর হয়ে বেটা, সিংহপুরে হানা || 
তোরে কন্যা দিব দুষ্ট ! বিজাত বর্বর । 
ভেক চাহে ধরিবারে অপ্সবার কর | 
অসম্ভব এ বাসনা, অরে দূরাশয় ! 
যক্ত-হবি কৃক্করের কভু ভোগ্য নয় || 
ভাপাইব সিম্ধনীরে বরং পদ্িনীরে । 
তবু তোরে কভু নাহি দিব নন্দিনীরে ॥ 

তুই কি জানিস রণ? দৃর্ বেটা দূর । 
রণডবন-ভূমে রাজা এরও ঠাকুর || 

দেখ! যাবে জগনাথে কি দেবত্ব আছে। 
বসাইব আমি তারে গণেশের পাছে ।। 
সে আবার দেবতা তাহারে কিবা ভয়? 
করুক আমার ক্ষতি, যত সাধ্য হয় 1।' 

পত্র প্রাপ্ত হয়ে দূত হইল বিদায়। 

অতি বেগে আপন শিবিরে ফিরে যায় || 

পত্র পডি উৎকলেশ জলিল দ্বিগুণ । 

নিশাস-পৃশ্াস বহে যেন দাবাগুন || 

নিশাশেঘে ঘন ধন বাজিছে পটহ । 

সমরের উপক্রম সমাগতে অহ | 

কাবেরীর পরপারে দৃশ্য ভয়ঙ্কর | 

পঙ্গপাল মত সৈন্য ব্যাপ্ত দিগন্তর || 

হাতী, রর্থী, পদাতি, তুরঙ্গী, অগণন। 

নানারঙ্গে চতুরঙ্গে বাজিছে বাজন || 

উড়িঘ্যার সেনাদল নদীপার হেতু । 

শুঙখলে আবদ্ধ করে তরণীর সেতু | 

শত্র-সেনা সন্কট হ'ল যে সময়। 

' তরঙ্গিণী-তটে ধোরতর যুদ্ধ হয় । 
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দই দলে বাণবৃষ্ট ছাইয়ে গগন। 
শাবণের ধারা কিবা করকা-বর্ঘণ || 
কোনরূপে হীনবল নহে দূই দল। 
ক্রমেতে পুবল হ'ল সমর-অনল ॥| 
মহা ঘোরতর যুদ্ধ কি বণিব আর । 
শোণিত-পুবাহ বহে নির্বর-আকার || 
বিজলীর শোভা ধরে যত পৃহরণ ৷ 
কিবা! দূই মেঘপন করিছে গর্জন | 
কাবেরীর সোত রক্তে হইল লোহিত । 
ক্রমে উড়িঘ্যার পৈন্য তীরে আরোহিত।। 
পদাঁতি পদাতি সঙ্গে যুঝে অহরহ: | 
তুরঙগী তুরলী সঙ্গে, রথী রখী সহ ।। 
মাতঙে মাতঙ্গে শুণ করি জড়াজড়ি । 

শৈলতলে ভূমিতলে যায় গড়াগড়ি || 
সমস্ত দিবস যুদ্ধ, নাহি অবসান । 
হাডার হাজার লোক হারাইল পাণ || 

ভানু যায় শয্যাগারে সন্ধযা-করে ধরি। 
চন্দ্রচূড়া হয়ে সমাগত বিভাবরী || 
সমর হইল ক্ষান্ত, নিশীথ-সময় | 
আহব শ্শান সম, দেখি লাগে ভয় || 

মৃত নরদেহ, আর তরঙ্গ, দ্বিরদ । 

অগণিত কাটামুণ্ড, কাটা হস্ত-পদ || 
বিকট পৃকট দস্ত, গলে রক্তধারা | 
হর-নেত্র সম উদ্ধগত অক্ষিতারা || 
ডাকিতেছে ফেরুপাল, ফেউ ফেউ রবে। 
শবগন্ধে সমাগত সারমেয় সবে || 
শব নিয়ে টানাটানি কলহ ভীঘণ। 
ফেরুপালে গুধপালে বেধে গেল রণ || 

কোথ। রে মনুধ্য তোর বীর্য-অহঙ্কার | 
মরণাস্তে হও তুমি পশুর আকার || 
দিবাভাগে রণমদে মেতেছিলে রাগে । 
শিবা-কক্করের খাদ্য হলে নিশাভাগে ॥ 
কাঞ্ধীপতি হৃদয়েতে সঞ্চারিত ভয়। 
জানিলেন গজপতি হীনব্ল নয়॥। 
নগরের পান্তে রণভূমি পরিসর । 
পরিখা-পকার তাছে রচে বহুতর || 
ধীরে ধীরে সাজাইল সৈন্য সারি সাবি। 

নিবিড় কানন সন শল-ভল্লধারী || 

রজলাল--গ্রস্থাবলী 

তাহার পশ্চাতৎ সেন। দেখিতে ভয়াল । 

হৃদয়েঞ্পকাণ্ড ঢাল করে করবাল || 

ঘন ঘন হহুঙ্কারে পৃরিল গগন । 

স্থানে স্থানে প্রজলিত হয় হতাশন || 
রজনী হইল শেষ হাসে উঘাসতী। 
পৃনঃ পূর্বদিকে পুভান্তি দিনপতি || 
আরোহণ কৰি দিব্য রথ মনোহর । 

রণযাত্রা করিছেন কাঞ্চীর ঈশুর || 
অই শুন চক্রের নির্ধোঘ ভয়ঙ্কর । 
বজনাদে পরিপূণ যেমন অন্বর || 
লৌহময় কবাট বিমুক্ত সিংহদ্বারে। 
শঙখলে উঠিছে অগি ইবন্মদাকারে || 

তুঘার-্ধবল কান্তি হয়-চতুষ্টয় | 
চার কলেবর স্বর্ণ-অলক্কারময় |! 
বিদ্যুতের বেগে সিংহদ্বার পরিহরে | 
অই দেখ আসিতেছে সেতুর উপরে || 
নিম্িত চন্দন-কাষ্ঠে অপৃব্ব স্যন্দন। 
হস্তিদন্তে বিরচিত তাহে মিংহাসন | 
বিখচিত স্বর্ণ মণি মুক্তা মনোলোভা । 
নক্ষত্র-ভূঘিতা কিবা তমস্বিনী শোভা || 
স্বর্ণময় খেমি, স্বর্ণময় যুগন্ধর | 
স্বর্ণময় ধুরা, স্বর্ণ ময় 'অপস্কর || 
মহামূল্য চীনাংশুকে পতাকা রচিত। 

স্বর্ণসূত্রে গণপতি-মৃত্তি বিলিখিত || 
উপনীত হ'ল রথ ভয়াল আহবে। 
“জয় গণেশের জয় ডাকে সেনা সবে। 
নৃপে বেড়ি বীরমদে মত্ত সবে সুখে । 
নাচিতে নাচিতে যায় শক্র-অভিমুখে || 
আর কি বণিব রণ বর্ণনে না যায়। 
অবতীর্ণ রুদ্র কিবা হইলা তথায় || 
কাঞ্ীসেনা তীক্ষশরে ছাইল গগন । 
শত্রদলে হয় যেন বিঘ-বরিঘণ || 
উঠে ছুটে বাণ যেন ফৃহারার ধারা । 
শুন্য হ'তে নামে যথা খসি পড়ে তারা 
উড়িঘ্যার সৈন্য তাহে হইল অস্থির | 
দেহ বহি পড়ে রক্ত, শরে বিদ্ধ শির || 
বিভাবরী সমাগত ভানু-ভাতি নাশি। 
কাকীর বিজায়-ভানু সমুদিত আসি || 
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পলায় উৎকল-সৈন্য ছত্রভঙ্গ হয়ে। 

পশ্চাতে ধাবিত শন্র অসি হস্তে লয়ে || 
সমর হইল ভঙ্গ সে দিনের তরে। 
জয়নাদে কার্কীনাথ প্রবেশে নগরে || 
হেন মতে দিন দিন কত যুদ্ধ হয়। 
ক্রমে উতকলের বল হল বছ ক্ষয়।। 

কিছুই নির্ণয় নহে জয় পরাজয় । 
দুই পক্ষে ওতাশুভ উদয় বিলয় || 
বাহিরের গড় কত হ'ল হস্তগত । 

আহার-অতাবে কত বাহিনী নিহত | 
আজি উৎকলের জয় আনম্দ-শিবিরে | 
কালি নিরানন্দ সবে বসি নতশিরে || 
শীপুরুঘোত্তম দেব ক্ষন্ধ অতিশয় । 
মর্মান্তিক মহাদূঃখে ব্যথিত হৃদয় || 
একদা শব্বরী-শেঘে অনুতপ্ত মনে । 

করিতেছে আর্তনাদ শীজীব-চরণে || 
বলে “কেন করুণ! ছাড়িলে প্রভু মোরে! 

কেন ব৷ পুবৃত্তি লে এ সমর ঘোরে ! 
তোমারে কহিল কট, পাঘণ্ড পামর ! 
কেমনে পহিবে তাহা তোমার কিক্কর ? 
কর্ণাট-সংছারে সেই হেতু মম পণ। 
তুমি দিলে পৃত্যারদদেশ করিতে এ রণ ।। 
তৰ আল্ঞা শিরে ধরি নির্ভয় হৃদয় । 
না মানিনু অশকুন যাত্রার সময় || 
দিলে যে দয়ার চিহ্ন গোপবালা করে। 
এখানে! সে অগ্ুরীয় আছে শিরোপরে || 
তবে কেন পরাভব পাইলাম রণে ? 
না জানি কি অপরাধ করেছি চরণে || 
বৃঝি তব দয়াধিকতায় দয়াময় । 
অহঙ্কার-মদে মত্ত আমার হৃদয় || 

দর্পহারী তগবার্ সেই সে কারণে । 
হারিলে দাসের গর্ব এই ঘোর রণে।। 

পণতে উন্ত কর, উন্তে পৃণত। 
কার সাধ্য এই বিধি করে অন্যমত || 

দীনেরে উঠায়ে পোচচ পব্বত-উপরে । 
পাথারে ভাসাও এবে বাঁধি দুই করে ।। 
দোহাই দোহাই, পৃভু করুণা-নিধান। 
মান বাখ, পাঁণ যায়, কর পরিভ্রোণ ||" 

এরূপে রোরুদ্যমান বাঁজা গজপতি। 
স্বপাবেশে পুনঃ পৃত্যাদেশে তার পতি || 

“ভিয় নাই ভয় নাই ওরে বরস্ত ! 
তোরে অনুকূল সদা কৃষ্ণ রাজপুত || 

কালি নিশি কাঞ্চীগড় কর আক্রমণ । 
সেনাগণে চারিদিক করহ বেষ্টন॥ 
দক্ষিণ দ্বারেতে তুমি সহ রথিগণ। 
করিবে মুঘলধারে বাণ বরিঘণ || 

উত্তরের দ্বারে রবে সামস্ত-সিঙ্গার | 
অগণিত পদাতিক যোগান তাহার ॥। 

রবেন পশ্চিমদ্বারে শেত রাজপুত। 
তাহার সহিত রবে মাতঙ্গ অযূত || 
আমি রব পূর্রদ্থারে সহ অশুঠাট। 
শিখাইব কর্ণাটেরে দেখাইব নাট |1 
নিদ্রাভঙ্গে গজপতি হরঘিত মতি। 
পুনরায় রণোত্খাহে সমূুত্সুক অতি।। 

না হইতে পৃভাত বাধিল ঘোর রণ। 
অন্তরীক্ষে শ্রস্ত মাত্র শব্দ শনু শন্ || 
কত মল, করে ভল, সাজে থাকে থাকে । 

মারে লমফ, দিয়ে ঝম্প, ধায় ঝাঁকে ঝাকে | 
দুই নেত্র মদক্ষেত্র জবাপৃষ্প-ভাতি। 
ধৃত বর্ম, স্যত চন্ম, আবনিত ছাতি || 
ফুলে অঙ্গ, ভূরুভঙ্গ, দশন-কবাটি | 

খড়েগ খড়্গে অরিবর্গে ফেলিতেছে কাটি 

পড়ে রক্ত, কি অলক্ত, ধরা অঙ্গে সাজে । 
শুধু হেরি, শবচেরি, জয়তেরী বাজে ॥ 
ও কি মৃত্তি, পায় স্ফৃত্তি, রণ-মাতৃকার | 
গলদ্রক্ত, সদাসক্ত, চিবুকে তাহার || 
দম্তগুলা, যেন মূলা, অতি তীক্ দাড়। 

কড় মড়, মড় মড়, চিবাইছে হাড় ।। 
কভু পড়ি, গড়াগড়ি, দেয় ভূমিপরে । 

কভু উঠে, যায় ছুটে, পূসারিত করে ।। 
তামু-সটা, জিনি কটা, শিরে জটাচয়। 
ফণিচক্র, সম বক্র, উঠি উদ্ছে রয়।। 
ভয়ক্কর, ঘোরভর, ঘোরে দূই আখি। 
নরনাড়ী, আছে মাড়ি, বক্ষোদেশ ঢাকি || 

ভয়ক্করী, নিশাচরী, নাচিতেছে আপসি। 

সমাকৃল, সেলাুল, উঠে ধূলিরাশি || 



১৯৬ রঈলাল-্ন্থাবলী 

শিবাপুঞ্জে, বস! ভুঙ্চে, গৃধিনীর সঙ্গে। 
ঝাঁকে ঝাক, দ্রোণকাক, পিয়ে রক্ত রঙ্গে || 
কাটামুও, হীনশুও, কত হস্তী পড়ে। 
কত হয়, ক্ষেত্রময়, ধায় উভরড়ে | 

ফুটে'চল্পা, কিবা শম্পা, অগ্বাণ মুখে। 
দলে দল, কত বল, আসিতেছে রুখে | 
খরধার, তরবার, যমধার নাম। 
কি করাল, ভিন্দিপাল, কৃতান্তের ধাম || 
পৃক্ষেড়ন, * ঘন ঘন, ক্রবণ 1 কঠার। 

করে বব, পরশুধ 1 বিঘম পৃহার | 

এইরূপে সমর হইল ঘোরতর । 

দিবাশেঘে দুই দল হইল কাতর | 
প্রভাতে পুভাত-তা'ন সম রাগোদয় | 

পুদোঘের অস্তভানু গহ তেজক্ষয় | 
বেলা অবসান সহ বল অবসান । 

পুকৃতির রীতি এই নিত্য বিদ্যমান | 
বিশেঘে কাঞ্চীর সেনা হইল ফাঁফর | 
চারিদিকে উড়িঘ্যার বাহিনী বিস্তর || 

স্থানে স্থানে ভঙ্গ দিয়ে করে পলায়ন | 
ক্রমে বীর্য পৃশমন, পাণ্ত পরমথন || 

নিরুপায়ে অপায়ন বৃঝি কাক্ধীপতি। 
নত-শিরে নিজদূর্গে করিলেন গতি || 
পচুর পহরিচয় বাধে আট-ধাট | 
চারি সিংহদ্বারে পুনঃ পড়িল কবাট || 

তমস্বিনী তমোরাশি ছাইলে গগন । 
দক্ষিণের ছারে যান উড়িয়া রাজন ।। 

কাবেরীতে অশ্গণ জলপান করে । 
সমস্ত দিনের শান্তি কান্তি পরিহরে || 

পৃনঃ রখে পুয়োজিত সজ্জিত সকলে । 
রণমধ্যে হেঘা উঠে গগন-মণ্ডলে || 
চলিলেন রখিগণ রাজারে লইয়া | 

শক্র-গবর্ব খবর্ব হেতু উল্লসিত হিয়া | 
উত্তরেতে চলিলেন সামন্ত সিঙ্গার । 
চলিল পদাতি যথা তরঙ্গের হার | 

* মরাচ অথাৎ লৌহময় বাণ। 

 মুদৃগর | 

1 পরশুবৎ অস্ত্রবিশেঘ | 

“জয় জগন্াখ, জয়!” হয় জয়ধ্বনি । 
কটকের পদতরে শিহরে ধরণী || 
অগণিত অগিবাণ উঠিয়া অন্বরে। 
বজের আকারে পড়ে নগর-ভিতরে || 
কত গৃহে হাহাকার শব্দ উঠে তায়। 
প্োজজলিত গৃহচয় যথায় তথায় | 
কিন্ত সে দৃগম দূর্গ অভেদ্য অজেয়। 
ভিতরেতে অস্ত্র আর সৈন্য অপমেয় | 
পুখমেতে পঞ্চক্রোশ নিবিড় জঙ্গল । 
তার পর নদীপায় পরিখা পৃবল || 

তটে গিরি বনে পুনঃ অতি গৃঢ় স্থান । 
মুগনী পৃস্তরে যত প্রাকার নির্মাণ || 
পব্বত-পৃমাণ চূড়া অতি উচচতর । 

যেন সূ্্যপথ রোধে পরশি অস্বর | 
দই' দ্বারে বছক্ষণ হইল সমর। 
উড়িষ্যার চমূ তাহে নিহত বিস্তর || 
নীচে থেকে উঠে উর্ে অগণিত বাণ। 
গহনে গহনে পড়ি বিহিত-সন্ধান || 

উপর হইতে যত বর্ষে পৃহরণ । 
ছিন্-ভিনূ হয়ে সৈন্য মরে অগণণন || 
পথম পৃহরে রাজা অস্থির-হৃদয় | 
ভাবিছেন ভূলিলেন বুঝি দয়াময় || , 
অবিরত তন্তু লয়ে ফিরিতেছে দৃত। 

পৃর্বদ্ধারে আগত কি কৃষ্ণ রাজপৃত॥| 
দ্বিতীয় পহর যবে অতীত রজনী । 
অকস্মাৎ পুনঃ পুনঃ হয় জয়ধ্বনি | 
পৃর্বস্থারে কৃষ্ণ রাজপুত সমাগত । 
সঙ্গে সংমিলিত তার অশ্ারোহী যত।। 
পশ্চিমের দ্বারে শেতি রাউত উদয়। 
মেধ্দল সম ধায় মাতঙ্গনিচয় ॥ 
নবরূপ অগি-অস্্র * অতি তয়ন্কর। 
বজ্র নিরধধোঘবৎ শব্দ ধোরতর | 
মুখেতে বিদ্যুৎ জলে কিবা কালানল। 
আধাতে কাঞ্ধীর সৈন্য মরে দলে দল || 

দই সিংহদ্বারে দেওড়ের বড় জাক। 
কর্ণাটের লক্ষে গোল! পড়ে ঝাঁকে ঝাঁক ॥ 

* বলা বাছল্য, এই সময়ে ভার়তবর্ধের মানা- 

পূদেশে কামানের পৃথয ব্যবহার হয়। 



কাঞ্চীকাবেরী ১৯) 

উৎকলের সৈন্য বর্ধে আবৃত শরীর | 
তোরণের নীচে কাটে সুড়ঙ্গ গভীর || 

ভরিল বারুদ তাহে আকারেতে গোল! । 
জয় জগনাখ জয়” নাদে সবে ভোলা | 
তবে কৃষ্ণ রাউতের আদেশ পুমাণ। 

সেই সুড়ঙ্গেতে অগি করিল পুদান || 
হইল বিঘম শব্দ সেই' সিংহদ্বারে | 
লক্ষ লক্ষ বজ পড়িল কি একবারে ।। 
ভাঙ্গিল লৌহের দ্বার হয়ে চুরমার | 
উৎকলের সেনা ঢকে করে মার মার | 
আগে আগে বীর কৃষ্ণ কৃষ্ণ-অশ্োোপরে | 
মৃন্তিমান্ মহাকাল কর্ণাট সহরে || 
পলায় কাঞ্ধীর লোক পুর পরিহরি | 
কি করিবে, কোথা যাবে, চারিদিকে অরি || 

আবাল-বনিতা-বৃদ্ধ বিশেঘে কাতর । 
জয়নাণ সহিত মিশিত আর্তস্বর || 

বমূচিছুত নারীগণ মহা ভয়াক্রমে | 
নগর আচছনু যেন তেলৃকীর ভরমে || 
জয়ী সৈন্য খুলে দিল আর তিন ছার | 
পবেশে উৎকল-বল সংখ্যা নাহি তার ।। 
মহানন্দে গজপতি ব্যস্ত-ব্রস্ত হয়ে | 
অনেিয়া ত্রমিছেন রাজপুতদ্বয়ে |] 
কিন্ত দই তাই অন্তহিত সেইক্ষণ। 

পাতি পাতি করি খঁজে না পান দর্ণন|| 
হরিঘ-বিঘারে রাজ! শিবিরেতে যান। 
সামন্ত-সিঙগার রহে দৃর্গ-সন্ধান |! 
পুহরেক লুঠ তরে দিল অনুমতি | 
দরিদ্রের পৃতি দৃষ্টি রাখি মহামতি || 
কি আর বণিব তবে যে দশা হইল । 
মহামূল্য দ্রব্য সব লুঠিয়া লইল || 
বলাৎকারে লয়ে যায় তরুণীনিকরে 
মুক্তাকার! অশ্্ধারা দুনয়নে ঝারে || 
হায় রে পর তোর এ কি রে পৌরুঘ! 
অর্বলা জাতির পৃতি কেন রে পরুঘ ? 
যারা হয় সংসার-সাগরে সার নিধি । 

মুদ উপাদানচয়ে গঠিলেন বিধি || 
তাহাদের পতি কেন নৃশংস বাড়ার ? 
যতনের ধন তারা সেহের আধার || 

মাঁতিয়া সমর-মদে নাহি থাকে জ্ঞান । 
সরলা মহিলাগণে কর অপমান ॥। 
যুগ-যুগাস্তরে তোর এ দারুণ রীতি। 
কিসের বড়াই নব্য সভ্যতার নীতি? 

সভ্যশিরোমণি ফ্রান্স বিখ্যাত ভূতল। 
পুজাতম্তে তিরস্কৃত পমদামণ্ডল || 
পণ্ড করে পশুবধ ক্ষধার জালায় । 
পশু-চেয়ে পশড তুই সমর-খেলায় || 
বিজয়-মাদকে মাতি ধরি নারীগণে । 
দেহত্র্ করি নঈট করহ জীবনে || 
মহ] হাহাকার উঠে কাঞ্ধীরাজ-পরে । 
রুদিত রমণীকুল ডুকুরে ফকরে || 
অন্তঃপূর-মাত্র রক্ষা পাইল লুণ্ঠনে । 
নিভৃত বসিয়া নৃপ সহ স্বীয়গণে || 
অপমানে মিয়মাণ অস্থির পরাণ । 

অনলে হৃদয় যেন হয় দহ্যমান |] 
অবসাদে হতচিত্ত অবশ-শবীবে । 
ধীরে ধীরে যার রায় গণেশ-ম শি || 
ই্টদেব-সনুখেতে দণ্ডবং পড়ি। 
করযোডে স্তব করে যায় গড়াগড়ি || 

“নমো নমো গণপতি, নমো ল্বোপর 

নমে৷ দেব দ্বেমাতুর, নমো বিষৃহাল || 
নমো পুভে। বিনায়ক গজেন্দ্রবদন | 
নম: পাব্বতীর পিয় হৃদয়-নন্দণ || 
পুসীদ পরশুপাণি, পূভো নিরঞ্জন | 

একদন্ত, বক্রতুণ্ড, মুঘিকবাহন || 
হে হেরম্ব বামদেব, জটাভ্টধর | 
নমঃ সিন্দুরাভ খব্ব স্থ্ল-কলেবর || 
চতৃভুজ, ধৃত পাশাঙ্কুশ-বরাভয় | 
সুরণে তোমার নাম সব্বসিদ্ধি হয় || 
তুমি বূন্গজ্ঞানদাতা, বিধির বিধাতা । 
নাদব্ন্ধবীজরূপ, সব্বততৃজ্ঞাতা || 
বিধৃহর ! বিষ হর, হয়েছি কাতর । 
দোহাই, দোহাই, পুভো দেব গণেশর || 

তুমি মম কৃলদেব, পৃসিদ্ধ জগতে। 
লভ্জানিবারণ মম কর কোনমতে || 
না জানি কি অপরাধ করেছি চরণে । 
নহে কেন পয়াভৰ পাইলাম রণ ? 



সমরে সর্বত্র জয় পুরুষানুক্রমে । 
কত রাজ্য দিলে দেব এ দাস অধমে ॥। 
এখন এ দীনে কেন কর পরিহার ? 
চরণে পড়িয়ে পূভো! মাগি পরিহার || 

বরদ ! বরদ হও করুণ-নয়নে | 

কোন্ ছার গজপতি আমার সদনে ?"' 
এইরূপে কাকীনাথ কাতর হৃদয়ে । 

কলদেবে ডাকিছেন, ভক্তিনমূ হয়ে || 
তাবিতে ভাবিতে নেত্রে নিদ্রার আবেশ । 
ঘোর বিভাবরী-ক্ষণে পাপ্ত পত্যাদেশ || 
“শুন, শুন, শুন রে কণাট-অধিপতি! 
কপাল ফাটিল তোর, ওরে ছন্মতি ! 
রে দূরাত্বা! কি কারণে দেব নারায়ণে। 
নিন্দিলে শীক্ষেত্রে গিয়ে গহ্বিত বচনে? 
না জান, না জান, দৃষ্ট ভেদজ্ঞানী খল! 
সকল দেবত। মাত্র কল্পনার ফল।। 

যিনি হরি, তিনি হর, তিনি পূজাপতি। 
তিনি লক্ষ্মী সরস্বতী তিনিই পাব্বতী || 

পৃন: পৃনঃ উপদেশ দেয় চতুক্রেদ | 
পামর পাষণ্ডগণ করে সব ভেদ || 

য্যপি ভালাই চাহ উপদেশ লহ'। 
করহ পণয়সন্ধি গজপতি সহ || 

তোমার এ দেশে আমি রহিব না আর । 

অতঃপর আবির্তীব উৎকলে আমার || 
চওাল বলিয়৷ যারে নিন্দিলে দূশ্মতি। 
সে চগ্ডাল হবে, তব পদ্াবতী-্পতি 1" 

স্বপন হইল তঙ্গ তপন উদয়। 
স্তম্তিত হইল রায়, কম্পিত হৃদয় || 
সচিবে ডাকিয়া কহে স্বপু-বিবরণ। 
আর এ বিফল রণে কিবা পূয়োজন ? 
এইক্ষণে গজপতি-সন্ধানে যাও। 
পদ্মাবতী দিয়ে, সন্ধি নিবন্ধন চাও ।। 

অন্তঃপুরে মহামন্ত্রী পাঠাইল বাণী। 
মৃচিছুতা মহিলা শিরে পদ্মপার্ণি হানি || 

গজ পতি-করে যথা কোকনদমাল! | 
গজপতি-তরে তথা পদ্মাবতী বালা || 
শুকাইন মুখ যেন হেযস্ত-কমল। 
ফর বিপ-কিসদয় হইল নিশ্চল || 

বিন্দু বিন্দু অশ্ব ঝরে নয়নযুগলে। 
শিশিরনিকরে কিবা কৃশেশয়-দলে || 
দৃঘিতার দশ! দেখি মহিথী কাতর | 
শোকেতে অধীরা হয়ে পড়িলেন ধরা || 

রোদনের কোলাহল উঠে অস্তঃপৃরে | 
আহ। ! আহা! হাহাকার রব মাত্র স্ফরে | 
যথা শেফালিকা-ফুল পুভাত-পৃহরে। 
সুধীর সমীরে ভূমে ঝর-ঝার ঝরে || 
ধরাসনে পড়ে তথা বরাননাচয় | 
মহামন্ত্রী অন্তপূরে হইলা উদয় | 

করযোড়ে কহিতেছে সজল-নয়নে । 

“কি ফল বল গো আধ্্যে, বিফল রোদনে ? 
ভবিতব্য আছে যাহ! ঘটিবে তাহাই | 
বিধির নিবন্ধ ছেরে কার সাধ্য নাই || 
কেন গে৷। কাতিরা এত বিষাদ অন্তরে ? 
কলিলের বাষ্ঘলক্ষ্মী হবে অন্তঃপূরে 11” 

এত বলি কুমারীরে সঙ্গে লয়ে যায়। 
খনি হ'তে মহামণি হইল বিদায় | 
মহানবমীর নিশ! পৃভাত সময় । 

দেবীর বিদায়কালে যে ভাব উদয় || 
সেই ভাব 'আবিতাব হ'ল কাক্কীপূরে | 
একভাবে সকলের আখিযুগ ঝরে || 
সচিব কন্যারে লয়ে অতি ত্বরান্িত। 

গর্জপতি-শিবিরে হইল উপনীত || 
রতুসিংহাসনোপরে পৃতাপে মিহির 
বার দিয়ে বসিয়াছে গজপতি বীর | 

শেতচছত্রে জলে কত মণিময় তারা। 
ঝুলিছে ঝালর তাহে গজমতি ঝারা | 
হীরার কলস উদ্ছে দিতেছে চমক । 
দণ্ডে হীরা মণি পানু! করে ঝকৃমক্ || 
ঢুলাইছে চারি ভিতে ববল চামর | 
শারদ নীরদ বেড়া যেন দিনকর || 

পৃস্থিত গম্ভীর মুত্তি সচিবমণ্ডল। 
দেবগণে সমবেত যেন আখগ্ডল || 

কাক্কীর সচিব সন্ধিপত্র দিয়ে করে। 
যথাবিধি সন্তাব সঞ্চারি উক্তি করে | 
কহিছেন গজপতি আরক্ত নয়ন। 
'পশ্তিজ্ঞা লঙউধন যম না হবে কখন || 



কার্ধীকাবেরী ১৯৯ 
চগ্ডালেরে পদ্দিনীরে কৰিব অর্পণ । 

ক্ষত্র অভিমান কোথা রহিবে তথন? 

কা্ী-কূলদেব গজাননে লয়ে যাব। 

মম ইষ্টদেব পাছে তাহারে বসাব || 

মন্ত্রিগণে তবে আল্ঞা দিলা গজপতি। 

পদ্যাবতী-রক্ষাভার তোমাদের পৃতি।। 

পরদিন শিবিরেতে হইল ঘোঘণণ। | 

স্বদেশে-গমনে পূনঃ সাজ' সব্বজনা || 

বাদ্যরবে যেন অন্তেনিধি উলিল | 

বন্দিভাবে গণেশেরে লইয়া চলিল || 

হারপুরে হরিণী যেরূপ করে গতি। 

সেরূপ হব্িণনেত্রা পদ্মাবতী সতী || 

সহিত সহসু দামী আর সহচরী। 

ধেরিয়া লইয়া যায় অসংখ্য পূহবী || 

চলে চতুরঙ্গ সেনা জয়মদে মাতি। 

পুবনৃগিত কিবা গতি ফুলাইয়া ছাতি ।। 

ভয়ঙ্কর সিংহানাদ মহা কোনাহল। 

“জয় জগন্াথ জয়! বিশ্বরঘতি কেবল || 

গগনে উঠিল রেণু আচ্ছন তপন । 

ধূসর ববণ ধরে দিগঙ্গনাগণ ॥। 

'আবোহিত গজপতি গজেন্দ্র-উপরে। 

মাগধ চারণগণ স্ততিপাঠ করে || 

আগে আগে বৈজয়স্তী পতাকা উড়িছে। 

মহানণন্দে হাগি কিবা ঢুলিয়া পড়িছে || 

স্বর্ণ-পূর্ণ কৃম্ত-যুগ গজকৃন্তোপবে | 
মণিময় আস্তরণ রবিছবি ধরে || 

লুণ্ঠিত অশেষ ধন অসংখ্য শকটে 

মৃত্তিমতী জয়লক্ষ্্ী পৃতিভা পৃকটে || 

কত দিনে অতিক্রমি গোদাবরী তীর। 

নিজদেশে উপনীত গজপতি বীর || 

ইতি সংগাম নাম ঘষ্ঠ সর্গ। 

আইল নিদাধ কাল, ফুটিল নিয়ালী * জাল, 
মধুমাে মব্র-উৎমবে | 

আনন্দেব নাহি মাত্রা, মাধবের চন্দনযাত্রা, 1 
মাতিলেক ক্ষেত্রবৰাসী সবে ॥। 

কি শোভা নরেন্দ্র হদে, পাবিভ আনন্দমদে, 
তরলিত তবশীশিকব | 

রতুসিংহাপনোপরি, কিবা বিহরিত হরি, 
বিতরিত চন্দনশীকৰ || 

শিখি-পূচেছ বিরচিত, নাথ। বতে বিখচিত, 
ব্যজনী বীজন করে দিজ' | 

শশচরণে 'আবরিত, কৃতমের বৃষ্টি কত, 
মল্লিকা মালতী মব্সিজ' || 

ক্ষীরনিধি সনুদৃগত, স্তধীর লহরিমত, 
ঢুলায়িত ধবল চামর। 

কি শোভা তরাস ভোগে, | সুবণ রজত যোগে, 
দীপ্ত দিনকন নিশার || 

জিনি দিব্য শতপত্র, স্রশোভিত জতপত্র, 
ঝুলে তাছে মতিব ঝালর। 

মুরজ মধুরী ভূষি, কাহালী ঝর্ববী তরী, 
বিবিধ বাদোন আড়ম্বর || 

গোপীনাণ দরখনে, সচকিত যাত্রিগণে, 
নরেন্দ্রের কূলে নাহি স্থান। 

* নবমল্িকা | 

1 এই পব্বাছের অনুরূপ পর্বাহ দেশান্তরে 
রষ্টব্য নহে, কখিত আছে, এই পর্বাহের সময়ে 
জগনুথের মন্দিরদ্াঁন চন্দনকাষ্ঠময় কীলকে বদ্ধ হয়, 
তাহাতেই চন্দনযাতরা শব্দের উৎপত্তি । ফলতঃ এই 
পব্বাহে নিদাঘকালোচিত চন্দনাদি উপহার দ্বারা 
দেবতািগের অচর্চনা হয়। 

1 উৎকলদেশে ছত্রদ-চামরাদি রাজাতি- 
জ্ঞানমূলক সভ্জামধ্যে তরাস এক সজ্জা. ইহা ত্রাস 
শব্দের অপলংশ কি না সঙ্দেহ। 



৬৪ 

মনে কৃতকৃত্য গণি, মুখে হরি হবি ধ্বনি, 
প্লকিত তনু মন পাণ।। 

দৃই তবী ধীরে ধীরে, ভ্রমে নরেন্দ্রের নীরে, 
বেড়িয় মগ্ুপ সুশোভন। 

গীতগোবিন্দের গীত, গুর্ধবীতে হয় গীত, 
স্মখার স্ুধাব ববিঘণ || 

পরিহরি পিচকাণী, ঢুটিছে চন্দন বারি, 
মৃগমদ কস্তুরী কপ্র। 

নাচে কত সুরূপশী, * . তিলোত্তমা কি উব্বশী, 
আইল ভাঘিয়া স্বগপূব || 

পৃদোঘেতে মৃপৰব, গছ অতি আড়ম্বর, 
তুঙ্গে করিয়৷ আরোহণ । 

পর্বাছেতে পূযুদিত, বাছপথে সমুদিত, 
করিছেন নবেন্দ্র গমন | 

হেথ। শুন মমাচান, গামন্ত শিঙ্গার আর, 
বাজ পধান যন্ত মন্ত্রী। 

পর্দিনীব বঃখে অতি, সবে সন্তাপিত মতি, 
সংগোপনে হল ঘড়যন্ত্রী || 

কিসে ক্মাবান পতি, নৃপতি পৃধনূমতি, 
হইবেন গতত মন্্রণা। 

কিমে পৃতিন্থলভাব, পাণ্ধ হবে তিবোভাব, 
কিগে দব হইবে মন্ত্রণা || 

ভুবন-বন্দিশ হযে, বন্দিনী-স্বরপ রয়ে, 
তনু ভণু ভন পদাযাবভী | 

শিশিরেতে কমলিনী, দিন দিন বিমলিনী, 
কৃছেলিকাচছন দিনপতি | 

দিন দিন পদ্িনীরে, . হেরি শবে আখিনীরে, 
মভিঘিক্ত বিঘণ্ অন্তরে | 

সেই দিন যুক্তি কারি, রাখিলেন ছাদোপরি, 

নুপনেতে পড়িবার তরে ।। 

হইল মাহেন্দ্ক্ষণ, রাজ! করে নিরীক্ষণ, 
সহসা সে ছাদের উপরে । 

শপ ও পপ স্পা সস পা পি পপি সীতা 

* বলা বাহুল্য, উৎকলদেশীয় অনা্ধ্য ইতর 
জাতিদিগের শবীরে আদিম রজের অদ্যাপি বিলক্ষ 
প্রাদুর্ভাব আাছে। সুতরাং এ স্থলে নর্তকীিগের 
রূপগরিমার ব্যাখ্যা! কবি-কল্পনা ব্যতীত আর 
কিছুই নহে। 

রঙলাপ-গ্রন্থাবলী 

অয়সে চস্বক পায়, চঞ্চল কটাক্ষ ছায়, 

চকোর কি প্রাপ্ত চন্রকরে ? 

পৃন পৃণনিভাননে, নিরখিতে ব্যগুমনে, 
অশুগতি করিল মন্থর । 

অমনি রমণীমণি, যথা অন্ত দিনমণি, 
নয়নের হল অগোচর || 

নপতি পড়িল কারে, হৃদয়ে ভাবিছে কারে, 

জিজ্ঞাসিব ইহার সংবাদ । 

কে এ নারী মনোহারী, কিছুই বুঝিতে নারি, 
অকগাৎ এ কি বিসংবাদ ? 

কলেবর শিহরিত, পরমেবীজ অঙ্কুরিত, 
পুলক পলকে পরিচয় । 

এত দিনে মনোভব, করিল কি পরাভব, 

বীর-বৃত্তি আমার হৃদয়? 
পরদিন নরবর, অন্তর অস্থিরতর, 

নর্ধ ঘচিবেরে সংগোপনে। 

ধীবে ধীরে কন কথা৷, পকাশি মনের ব্যথ। 

পরামশ বিহিত নির্জনে | 
মন্ত্রী আচাভুয়া ছেন, কিছুই ন৷ জানে যেন, 

বিদায় হইল করি ভাণ। 

আসি কিছুকাল পরে, নিবেদিল যোড়করে, 
“কিছুই না হইল সন্ধান ||" 

সেই ভব সুখদাত্রী, হবে বিদেশীয় যাত্রী, 
দেশে গেল কিবা গৃহান্থরে | 

ল'য়ে বছতর চর, অন্ঘণ নিরস্তর, 

করিলাম কত শত ঘরে ||? 

শুনি ক্ষব্ধ নরপতি, দিন দিন মান অতি, 
চিত্রপটে চিত্র চার রূপ। 

ভাব-ন।রে ভাবিনীর, মজ্জিত-মানস বীর, 
ভাবনায় কাল হরে ভূপ॥ 

পদ্মাবতী যথাক্রমে, নিরখি পুরুষোত্তমে 
বিরহে বিধুরা অতিশয়। 

কিমস্ভূত ভাব্য নয়, মানুঘের ভাবচয়, 

বিঘে হয় অমৃত উদয় ॥ 

অনূত অথবা ভুল, পৃতিকল অনুকল 

কেব। কিবা কিছু স্থির নহে। 
এই শীত সম্মীরণ, কাপাইছে অপধন 

এই মন্দ গন্ধবহ কহে ।। 



কাঞ্ধীকাবেরী 

যে ছিল পিতার জরি, সে নিল মানস হরি, 
তার ভাবে মুগ্ধ অহরহ | 

দাবদগ্ধ মৃপীপায়, সদ সন্তাপিত কায়, 
হৃদে জলে বিশিখ বিরহ || 

দক্ষবৈরি শিবপৃতি, গতীর অচল। রতি, 
শচীপিতৃবৈরি-অনুরতা । 

যে বিষ্তর ছলে বলে, সিন্ধু মথে দেবদলে, 
সিঙ্কু সুতা সে বিষ্-সঙ্গতা || 

ভাবিনী ভীঘ্মকসুতা, পেষ-অনুরাগযুতা, 
সহোদর-সৃদন কেশবে। 

দূর্ষ্যাধন-সুতা সতী, মুগ্ধমতি শান্ব পৃতি, 
এই মত কত শত ভবে ॥। 

কাদে সতী পদ্মাবতী, লোটাইয়া বস্ুমতী, 
অশিবার হাহাকার মুখে। 

কহে হায়! হা বিধাতা, কোথা মম পিতীমাতী।, 
'অহনিশ মবি মনোদখে || 

হা৷ রে বিধি অকরুণ ! দৃখিনীরে নিদারুণ, 
এত কেণ কিসের কাবণ? 

ক্ষধাতুর-সনি ধান, সপ। আনি করি দান, 
পাণকালে কর নিবারণ । 

কি কাৰণ গজপতি, বিমুখ আমাৰ পতি, 
* না জানি কি দোষ শীচরণে? 

সে চরণে পাণ মন, করিয়াছি সমর্প ণ, 
সমভাবে জীবনে মরণে || 

পিতা সহ জাতি ছন্দ, আমার কপাল মন্দ, 
অপরাধ-বিহনে বন্দিনী। 

দশানন দোষ হোতু, সাগরেতে বদ্ধ সেতু, 
বিবাসিতা জনক-নন্দিনী ||” 

এইরূপে কৃশোদরী, কাদে দিবা-বিভাবরী, 
ভগু আশা, বিভগ্ ভরসা। 

বিগত নিরাধকাল, মঞ্জীরি তমাল শাল, 

বরঘ। সহসা করে রসা। 

নাশিতে বিরহ শাস্তি, মেঘ কি কভ্জল-কাস্তি, 
শাদর্ণল গরজে অবিরত || 

বলাকাদশনাবলী, দামিনী রসনা জলি, 
ক্ষণে ক্ষণে হয় বহির্গত || 

দশদিক অন্ধকার, হেরি ধায় একাকার, 
পরিপূর্ণ জলাশয়-কল। 

২ 

২৬১ 

ক্ল-পদ্দিনীর প্রায়, পু্ধরিণী শোভ। পায়, 
কূলট! তটিনী ভাঙ্গে কল || 

দম্পতি বাধিয়। রসে, মানসে সুখয়ানসে, 

মবালমও্লী ধায় জ্রত। 

বিজলীর ধকৃধকী, মণ্ডকের মক্মকী, 
ঘড়ী ঘড়ী ঘড় খড় শ্রুত॥। 

ফুটে ফুল নানা জাতি, কদণন্ব কেতকী জাতি, 
যূথী চম্পা কটজ মালতী । 

সরোবরে স্বখভরে, জ'লচরে কেলি করে, 
ঝাক বাঁধি ইতস্ততো গতি || 

অবিশীাম ধারা বরিঘণে। 

নবদৃর্বাদল-ক্ষেত্রে, হরঘ-চঞ্চল-নেত্রে, 
চরিয়া বেড়ায় মৃগগণে ॥। 

কমল বুড়িল জলে, কেবল সমৃদ্ধ দলে, 
বৃহবংশ নির্ধনের মত। 

কোকিল! হইলে কৃশা, চাতকীর গেল তৃঘা, 
ধনরস ঘনরসে রত || 

নীরদ অমৃত বর্ধে, কথিক্ল যায় হর্ধে, 
গাত গায় কেদারে কেদারে। 

কেহ রোপে কেহ বূনে, কেহ লাঙ্গলের গুণে, 
সুকঠিন ধরণী বিদারে || 

বিস্তারি কলাপচন্তর, বু খজু কু বক্র, 
মেঘনাদে নাঁচে মেঘনাদ | 

ফুটিল কসম কাশ, বসুধা-বদনে হাস, 
বরঘায় বিগত বিষাদ || 

নিদাঘের তাপ গত, বিটপী বৃততী যত, 
জীবনেতে পাইল জীবন । 

এমনি ধাতুর গুণ, বসস্ত শোভায় পুন, 
সুশোভিত বন উপবন | 

ধর! হ'ল স্ব্গপুর, পূরোহিত বীজান্কুর, 
ঘনশ্যাম রুচি অভিরাম। 

বৃষ্টি নহে সুধা-স্যটি, বিভূর করুণা-বৃ্টি, 

ধান্য-ক্ষেত্র কমলার ধাম || 

ধ্তুরসে বিনোদিত, ক্রমে আসি সমুদিত, 
আঘাঢের পূর্ণ শশধর | 

উল্লসিত ক্ষেত্রবাসী, পৃনঃ সমাগত আঁসি, 
দেবস্ান-যাত্রা আড়ম্বর | 



৯০২, 

গোসহসী 'মমা গত, সিদ্ুস্বানে লোক বত, 
দ্বিতীযায হইল পবেশ। 

পৃন, স্বসজভিত হয, মনোহর বথব্রয, 

ব্রিশৃন্তিব বিনোদিমা বেশ || 
পুনঃ স্বণ-সম্মার্জনী, করে লযে নৃপষণি, 

স্বর্ণাধাবে লইয। চন্দন | 
গবাষে বথেব দড়া, দেব-অগে দেন ছড়া, 

ধূলা-মাগি কবেন মার্জন || 
হেনকালে মগ্ত্রিবব, ধরি পদ্[িনীর কব, 

নৃপ-কবে দিয়ে শীঘগতি। 
কহে “তো ধবণীপতি, চণ্ডালেরে পদ্মাবতী, 

কন্যাদানে দিলা অনুমতি || 
তাবযুক্ত অদ্য আমি, লহ হে চগ্ালস্বামি, 

পূমদাব সাব পদ্যাবতী |"? 
দেখি তাহ। লোকারণয, সবে করে ধন্য ধন্য, 

ধন্য হে সচিব মহামতি || 
নিরখি পদ্দিনী মুখ, বিগত-বিরহ-দুখ, 

জুখনীরে মগ্ মহীপতি। 
স্বপনেব হাঁবা-নিধি, জাগতে মিলালে বিধি, 

অতন্ কি প্রাপ্ত পুন: রতি? 
পতি-পদে চাকশীলা। দণ্ডবৎ পৃ্ণমিল।, 

প্মঅশ্-প্রাবিত নয়নে । 
নবনাথ অনশ্তব, ধবি কামিনীৰ কর, 

ধাবে কীবে যান নিকেতনে || 
যত সব বব-বধূ, নিরখিযা বরশ্বধ, 

শঙখনাদে পৃনিল গগন | 
এ দিকে বথেষ ছটা, 3 দিকে বিবাহ-ঘটা, 

মাহোল্লাসে মত্ত জনগণ ॥। 
পদি[নীবে লয়ে যায়, কৰে স্বর্গস্তখ পায়, 

বছকীত্তি কব্ল স্বাপন। 
অদ্যাপি মাণিকামুত্তি,। দেউলেতে পায় স্ফততি, 

ক্ষীর খান ভাই দুইজন || 
ভক্তিভবে মহীপাল, সত্যবাদী শীগোপাল, 

পৃতিষ্ঠাতা পুরী অদুরে। 
কাকী-জয়-অভিজ্ঞান, গণেশেরে দিল। গ্বান, 

প্তুর পশ্চাতে সীর পুরে || 

রঙ্গলাল-গ্রন্থাবলী 

আব দেব-দেবী কত, কাঞ্ধী হ'তে সমাগত, 
শমন্দিরে পৃতিষ্টিত পুন। 

আদ্যাপি মুগনীচয়, দান করে পরিচয়, 
কর্ণাটের শিভ্পিগণ-গুণ ॥| 

কালে পদ্যাবতী * সতী, বীরবংশধর-বততী, 
মুন্তিমতী পৃতাপলহরী । 

বপে গুণে একশেঘ, শাসিল উৎকলদেশ, 

শীপুতাপরদ্র নাম ধরি ।। 

ইচ্টি মিলন নাম সপ্তম সগ। 

সমাপ্ত 

* পদ্াবতী-জীবন আদ্যোপান্ত দর্জেয় 
ঘটনাবলীপূর্ণ। কথিত আছে যে, পৃতাপরুদ্রের 
জনা পবে পদ্যাবতী মনুঘ্যলোক হইতে অস্তহিত 

হন,--ফলতঃ পরের উল্লিখিত হইয়াছে, এ পুকার 
দৈবী কল্পনা ব্যতিরেকে রাজবংশ-সমূহের মহত 
পৃতিপন্ হয় না। খীীঃ ১৫০১ অন্দে পুতাপকুদ্র 

উৎকলের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি 
বিদ্বান, তক্তিমান্, বলীয়ান এবং যুদ্ধবিগৃহ পৃভৃতি 
ধাঁজকীয় বিবিধ গুণ-ভূঘণে বিভূঘিত ছিলেন । 
রাঁজ। পথম বয়সে বৌদ্ধধর্্বেষ সবিশেঘ পৃতিপোর্ষক 
ছিলেন, কিন্তু তাহার রাণী দেব-দ্বিজে তক্তি- 
পরায়ণ ছিলেন। বাঁদ্ণ এবং শমণর্দিগের শত্তি- 
পরীক্ষার নিমিত্ত ধাজ। একদা এক কুম্তমধ্যে সর্প 
বন্ধ করিয়া উভয় পক্ষকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
তন্মধো কি আছে। বাল্ণের। কহিলেন, মৃত্তিকা 
আছে, কৃম্তের মুখোদৃযাটন করিয়া দেখা গেল, 

তনুধ্যে যথাথই মৃত্তিক৷ রহিয়াছে, তদ্দর্শনে রাজার 
এককালে সম্পূর্ণপ মত-পরিবর্তন হইল, তন 
তদবধি বৌদ্ধাদিগের পৃতি ঘোরতর বৈরাচরণ 

করিতে লাগিলেন এবং অযরকোঘ ও বীরসিংহ 
ব্যতীত যৌদ্ধদিগের যাবতীয় গুঙ্থ ভয্মাসাৎ 

ফরিলেন। এই সময়ে চৈতন্য মহাপুভূ স্বদলবলে 

জাঁসিয়।৷ কিছুকালমধ্যে পৃতাপরুত্রকে স্বমতাবলল্্বী 
অথাৎ পঞ্চম বৈষ্ণব ক্ষদ্ধিয়া তুলিলেম। 

পপ সস ৮ 

কার্ফীকাবেরী সমাপ্ত 



ন্রক্ষনলালেল্ল জান্বল্ী 

পাঁচ ছয় বৎসর বয়ংক্রমে বাকালয়ার পাঠশালায় 
কবির বিদ্যারন্ত হয়, পরে বাকুলিয়ার মিসনারি 
স্কলে বাঙ্গাল শিক্ষা করিয়া তিনি হগলী কলেজে 
ইংরাজী শিক্ষা করেন, কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা 

নিবন্ধন বিদ্যালয়ে অধিক পড়া-শুনা করিতে 
পারেন নাই। কবি বিদ্যালয় পরিত্যাগের পগ 
নিজের যত যথেষ্ট উনুতি করিয়াছিলেন । ভার- 
তীয় পায় সমস্ত তাঘা ও ইউরোপীয় তিন চারিটি 
ভাঘায় তাহার অধিকার ছিল। কবির চৌদ; বৎসর 
বয়ঃক্রমকালে মালিপোতার নিকট ফুলিয়া গামে 
৬দেবীচরণ মুখোপাধ্যায়ের মধ্যমা কন্যার সহিত 
তাহার বিবাহ হয়। ঘোল বৎসর বয়:ক্রমকালে 
তিনি বিদ্যালয় পরিত্যাগ করেন ও মাতৃহীন হন। 
এই সময়ে কৰি খিদিরপুরে একটি বিদ্যালয় স্থাপন 
করেন। তাহাতে ভবানীপূর বেলতলা-নিবাসী 
ডেপুটী ম্যাজিষ্্রেট *রাখালচক্র মুখোপাধ্যায় 
পৃভৃতি পাঠ করিতেন। ১২৪২ সালে কবির বড় 
মাতুল রামকমল মুখোপাধ্যায় কলিকাতার ফোর্ট 
উইলিয়ম কেল্লার বারিক মাষ্টারের দেওয়ান নিযুক্ত 
হন। বাকুলিয়৷ গাম হইতে কলিকাতায় যাতায়াতের 
অসুবিধা হওয়ায় তিনি খির্দিরপূরে আসিয়া বাস 
করেন, কৰি মাতুলালয়ে ছিলেন, সুতরাং তাহারও 
খির্দিরপুরে বাস হয়। 

কবি মাতৃহীন হইবার কয়েক বৎসর পরে 
মাতুলগহ পরিত্যাগ করেন ও মাতুল-পুদত্ত একটি 
পুরাতন বাটীতে বাস করেন। পরে অবস্থার 
উনৃতি হইলে বর্তমান গৃহ নির্মাণ করেন । বাল্য- 
কালাবধি ই'হার কবিতারচনায় বিলক্ষণ অনুরাগ 
ছিল। ইনি কূড়ি বৎসর বয়ঃক্রমকালে যখন কাশী- 
ধামে যাত্রা করেন, সেই সময়ে “কাশীযাব্রা? 
নামক এবখানি পুস্তক রচনা করেন। তদানীন্তন 
শেষ্ঠ কবি ঈশুরচন্্ গুপ্তের সহিত পরিচয় হাওয়ার 

ঘি 

পর ই হার কবিতা-রচনাপূবৃত্তি বশেঘ বৃদ্ধি পায়। 
“সংবাদ পুভাকরে'' রঙ্গলালের বু কবিতা পকা- 
শিত হইত। এই সময়ে কলিকাতার ছাতু ও লাটু 
একাটি কবির দল করিয়া তাহাতে ইহাকে কৰি 
নিযুক্ত করেন; সেই সূত্রে কলিকাতা ও অন্যান্য 
স্বানের বছ গণ্যমান্য ব)ক্তির সহিত বন্ধুত্ব হয়। 
ইহার পর কবি 'রসসাগর' নামক একখানি সংবাপ- 

পত্র বাহির করেন । তাহাতে ই'হাব কবিতাগুলি 
পৃকাশিত হইত । তঙ্পবে পশি পসিডেন্সী 
কলেজে অধ্যাপফ-পদে নিযুঞ্ড হন । এই সময়ে 
“বাঙ্গাল কবিতা-বিষয়ক পুবন্ধ'' ও 'শরীর- 
সাধিনী বিদ্যার গুণকীর্ভন”' নামক দইখানি গন্থ 
রচনা করেন। ততৎপরে ইনি বিশুবিদ্যালয়ের 
শিক্ষক নিযুক্ত হন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ নিমূপদস্থ 
একজন অধ্যাপককে ইহার উপরে নিযুষ্ত করায় 

কবি অধ্যাপনা কার্য পরিত্যাগ করেন। 

এই সময়ে হাইকোটের জজ' ৮শন্তুনাথ পণ্ডিত 
ও গবর্ণমেণ্টের পুধান উকিল &/অন্দাচরণ বন্দে" 
পাধ্যায় পৃভৃতি ইহাকে ওকালতি পরীক্ষা দিতে 
অনুরোধ করেন, কিন্তু কবি তাহাতে অসন্মতি 
পুকাশ করেন । ১৮৫৫ অন্দে এডুকেশন গেজেট” 
পুচারিত হইলে রেভারেও্ড ডববউ ওৰায়েন পথ 
সম্পাদক ও কবিবর সহকারী সম্পাদক 
নিযুক্ত হন। রঙ্গপুরের পূসিদ্ধ ভূম্যাধিকারী 
৬কালীচন্্র রায় চৌধ্রী, ৬রাজা ক্লাজেন্দ্রলাল 

মিত্র, ৬রাজা গতাচরণ ঘোঘাল বাহাঁদৃর মহোদয়* 

গণের ও "'ভার্ণাকিউলার লিটারেচার সোসাইটি” 
নামক প্রসিদ্ধ সমাজের অধ্যক্ষবর্গের বিশেষ উৎসাহে 
উৎসাহিত হইয়া কবি ১৮৫৮ অব্দে “পদ্বিনী- 

উপাখ্যান” নামক কাব্যগৃস্থ পচার করেন। ১৮৬১ 
সালে পৃথযে ইনি ইমকষ্ ট্যাকোর ডেপুটী কলেন্টর 
নিযুক্ত হন। ১৮৬২ সালে “কর্খদেখী” নামক 



২০৪ 

কাব্যগৃন্থ রচনা করেন এবং ১৮৬৩ সালে পুনব্বার 
“এডকেশন গেজেটে 'র সহকারী সম্পাদক হান। 
১৮৬৪ সালে কৰি বালেশুরে পথম স্পেশিয়্যাল 
ডেপৃটী কলেক্টর নিযুক্ত হন এবং পরবৎসরে কটকে 
পৃথম ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কলেক্টর নিযুক্ত 
হান। ১৮৬৮ অব্দে 'শ্রসুন্দরী”” নামক কাব্য 

পৃচারিত হয় । এই সময়ে রাঁজা৷ রাজেন্্রলাল মিত্র- 
সম্পাদিত “রহস্য-সন্দর্ত'” নামক সংবাদপত্রে 
কবিবর ৬মনসা দেবীর গুণকীর্তবন-বিঘয়ে কবিতা- 
গুলির পৃচার করেন । ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ইনি হুগলীতে 
বদলী হন, কিন্তু ইনি বিশেঘ স্বাধীন-পুকৃতির 

লোক ছিলেন, সুতরাং অল্পদিনের মধ্যেই উপরিতন 

গাহেবরিগের বিরাগভাজন হইলেন। তীহারা 
ইহাকে শিক্ষা দিবার জন্য ছিদ্র অন্ঘেণ করিতে 
লাগিলেন । ইতোমধ্যে উত্ত জেলার কোন ভদ্র- 
লোকের দৃইাটি কন্যাকে মহানদ গামের মিসনারির। 
বাহির করিয়৷ লইয়া যায়; কন্যাহ্য়ের অভিভাবকের। 
মিসনারিদের নামে কৰি রঙ্গলালের আদালতে 
মোৌকদ্মা আঁনয়ন করেন। উক্ত মোকদ্দমায় ইনি 
মিসনারিদের বিরুদ্ধে যে রাঁয় দেন, তাহীতে এই 
উত্ভি ছিল ,--- 

“19 10010160050 11) 01701501911, 
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এই মোকদামায় আপীলের সময় এ রায় 
জেলার জরসাহেবের নিকট যাইলেঃ তিনি তৎসন্বন্ধে 

পরই বলিয়া গভণমেণ্টের নিকট রিপোর্ট করেন যে, 
ইনি খুষ্টধন্্ীবলম্বীিগের নিকট কর্ম করিয়া 
ত্াহাদেরই ধর্মের নিন্দা করিতেছেন । এইজন্য কবি 
রাজ্জকার্ধয হইতে অপসারিত হইতেন, কিন্ত ইহার 
বৈবাহিক হাইকোর্টের ভূতপৃর্ব অজ ৬অনকল- 
চন্দ্র মখোপাধ্যায় মহাশয় তখনকার ছোটলাট 

বাহাদুরকে অনুরোধ করায় ই'হাকে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে 
পৃনরায় কটকে বদলী করা হয়। উড়িষ্যা-দেশে 
অবস্থিতিকালে কবি “উৎকল দর্পণ” নামক উড়িয়া 
ভাষায় একখানি সংবাদপত্র বাহির করেন । মেদিনী- 
পৃরের খাল কাটাইবার সময় কবিবর দূই তিন খওড 
তামুফলক প্রাপ্ত হন, কিন্ত উহার লির্থিত ভাঘা 

রঙগলাল-্গ্রন্থাবলী 

রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র পৃভৃতি পণ্ডিতগণ পাঠ 
করিতে ন৷ পারায় রঙ্গলালের নিকট ফেরত আসে । 
কবি তাহা পাঠ করায়, সরকার বাহাদূর তাঁহার 
বেতন ১০০ এক' শত টাক৷ বদ্ধিত করিয়া দেন ও 
এই সময় ইহার মান ও সমন্রম বিশেঘ বৃদ্ধি পায়। 
বঙ্গাব্দ ১২৮৪ পালে কবি “বজদর্শনে “নীতি- 
কস্ুমাঞ্জলি' নামক কবিতা পুকাশ করেন। 
তৎপরে সংস্কৃত 'ক্মারসম্ভব' কাব্যের বাঙ্গালা 

পদ্যানুবাদদ পুকাশ করেন। ইহার পরেই 
মেদিনীপূর হইতে “"কবিকষ্কণ চণ্ডী” নামক 
পৃন্তক মুদ্রিত ও পকাশিত করেন। 
৬রাজ৷ রাঁজেন্দ্রলাল মিত্রের “উড়িঘ্যার পুরাবৃত্ত' 
( /1)0100110155 07 01155), কমিশনার বিময়্ 

সাহেবের পণীত সিবিল সারভ্যািগের জন্য 
ভারতীয় ভাঘায় ব্যাকবণ (01801102101 211 076 

[00120 13109565101 211 01511 901521)03) 

ও দীনবন্ধু মিত্রের “সধবার একাদশী” 
নামক পৃত্তক পুণয়নকালে কবি বিশেষ সাহায্য 
করেন। ১৮৭৫ সালে যখন যুবরাজ (এক্ষণে 
সমাটু অণ্ম এডওয়ার্ড) ভাঁরতবর্ধে আগমন 
করেন, সেই ময় কবি তীহার অভ্যর্থনাসূচক 
একটি কবিতা রচনা করেন । কিন্ত এই কবিতাটি 

কাহারও নিকট আদৃত হয় মাই। 

১৮৭৯ অব্দে কবি হাবড়ায় বদলি হন ও এই 

সময়ে “কাঞ্ধীকাবেরী”' নামক ৬জগনাখের মাহাজ্য- 

সূচক কাব্যগগ্থ পৃকাশ করেন। কবি কালিদাসের 

“খিতুসংহার” অনুবাদ, উত্তররামচরিতের “লঙ্ষ্মণ- 

বিজয়” ও “চন্দ্রহংস নাটক পৃভৃতি গৃষ্বগুলি রচন। 

করেন, কিন্তু তৎসমুদায়ের মুদ্রাঙ্ধণ হয় নাই। 

কবির “শক্তি ও বিষ্ুবিধয়ক গীতগন্থ''খাণি নষ্ট 

হইয়া গিয়াছে, এই গ্রন্থ মহারাজ সার যতীন্দ্রমোহান 

ঠাকরের কন্সার্টের দলে ব্যবহৃত হইয়াছিল ও 

উক্ত মহারাজ উহার মুদ্রান্কণের সমস্ত ব্যয় দিবেন 
বঘিয়া পূশংসাপত্র দিয়াছিলেন | সেই পুশংসাপব্রও 

নষ্ট হইয়া গিয়াছে। 



রঙ্গলীলের জীবনী 

রঙ্গলাল স্বতাব-কবি ছিলেন। তিনি কোন 

একটি বস্ত দেখিলে কবিতা লিখিতেন, কিন্ত 

দ:খের বিষয়, এ সমস্ত ক্ষ ক্ষদ্র কবিতাগুলিও নষ্ট 

হইয়া গিয়াছে। শেঘে হাঁওডায় বদলী হইবার 

দৃই বৎসর পরে অথাৎ ই'হার চুয়ানু বৎসর বয়ংক্রম- 

০৫ 

কালে কবি পক্ষাঘাত রোগে আক্রাস্ত হন ও 

ছয় বংসর চারি মাঁস পীড়িত থাকিয়া ১২৯৪ 

সালের ৩১শে বৈশাখ শুক্রবারে গঙ্গাতীবে 

নবরাত্রি বাস করিয়া মানবলীলা সংবরণ 

করেন। 



কাঁববন্প রঙ্গলাল বঙ্যোপাধ্যায়ের 

জীবন-চাঁরত 

১২৩৪ সালের পৌঘমাসে হুগলি জেলার অস্তগত কালনার সনহিত বাকুলিয়৷ নামক গামে মাতুলালয়ে 

কবির জন্য হয। ইহার পিতা ৬রামনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মুশিদাবাদ নবাবের ছোট দেওয়ান ছিলেন, 

রামেশুরপূবে ইহাদের আরিবাস ছিল, কিন্ত কবির পিতার কৌলীনা ও তদান্সঙ্গিক তদানীত্তন বছ- 

বিবাহের জনা ইনি মাতুলালয়ে লালিত ও পালিত হইয়াছিলেন। আট বৎসর বয়ংক্রমে কবির পিতার যৃত্যু 

হয়। ইহাও মাতুপাপয়-বাপের দ্বিতীয় কারণ । 

কাঁবর বংশ-তাঁলকা 

রামকেশব চক্রবর্তী 

হরিনাবায়ণ 

রামকাস্ত 

কীত্তিচন্ত্ 
(ইনি বাগনাপাড়া ৬ বাটাতে পথম ভঙ্গ হান) 

রামনারায়ণ 

তারা্টাদ গণেশচন্দ্র গঙ্গলাল উমেশচন্্র মনসূ্দন হন্বীমোহন 
(ইনিও কবি ছিলেন) ূ 

১১১১১১২১১১১ ১2১১১ 

] ৃ 
জহরলাল পানু'লাল 

1 
চিন্বণলাল 

মোহনলাল রতনলাদ যাঁণিকলাল 








